
Möte 2012/13:STYR-02
Styretmötesprotokoll 30 augusti 2012

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

30 augusti 2012

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Annika Lundqvist
Vice Ordförande Marcus ”Mäsk” Birgersson

Kassör Rasmus ”Raz” Andersson
Sekreterare Annika ”Ankan” Johansson

Ledamot Josef ”Jossan” Hansson
Ordförande DP Mikael ”Håkan” Wallroth
Ordförande F6 Jessica ”Jejje” Lybark

Ordförande FnollK Filip ”Fanta” Hjort
Ordförande SNF Pontus Granström
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidson

Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

under §5 även
Öhlchef F6 Erik Silfverswärd

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Johan Arvidson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Vi går igenom föregående mötesprotokoll.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Annika har varit på möte om naturvetargården, det går bra, fler grupprum
är på gång.

– Mäsk har gycklat på provsitts och hållt sektionsföreläsning. Krånglar med
tv:n.

– Raz har räknat kassan. Har varit på möte med banken så att allt är ordnat
för bilnisse och SNF kassör.

– Ankan skrivit papper o fixat med acceser.
– Jossan planerar mastersmottagningen och gör en mall för hur man ska

översätta dokument till engelska på sektionen.
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• FARM: Har diskuterat samarbetet mellan Fysikinstutionen, FARM och SNF,
det ska hållas fem lunchföreläsningar per år som instutitionen betalar för. Det
blir väldigt bra. De ska även marknadsföra en kärnkraftkväll och fixa en lunch-
föreläsning för vattenkraft.

• NollK: Har arrat massa grejer. Det var krångel vid inskrivningen men det löste
sig. Tar hand om nollan. Föreläsningen som krånglade förra veckan har löst sig.

• DP: Har arrat, det går bra.

• Foc: Har målat om rummet, städat och meckat asmycket flipper. Ska handla
läsk. Spelkvällen var lyckad, de sålde 260 mackor.

• SNF: Har fixat GD för coctailpartyt. Martin fixar räknestugorna. Har gett
remissvar på tentatiderna. De kommer skriva att de tycker att man borde kunna
ha inlämningsuppgifter efter jul istället för tentan efter jul.

• F6: Provsitten gick bra, idag är det gasque det blir spännande. Gycklar hela
tiden.

§5 Provsittsen Efter provsittsen kom det en väktarrapport angående att CP-sittsen som hölls utanför
hade spårat ur och stört provsittsen. Mäsk har haft möte med Kasper (Fnollk), Erik
(F6) och Håkan (DP). De upplever inte att situationen var så allvarlig som väktarna
hävdar. De håller med om att det borde ha städats mer under kvällen men det var inte
så mycket skräp som väktarna tyckte. I rapporten står det att studenterna inte ville
göra något förrän väktarna hotade med polisen men det var inte så, de hotade direkt
de kom och sa till. Tidigare under kvällen gick väktarna och tyckte det såg roligt ut
innan de reagerade. Detta gjorde DP förvirrade. DP städade undan så fort de blev
tillsagda, de hade precis som tidigare år städat även om de inte blivit tillsagda.
Uppföljning: Mäsk skriver klart sitt mail till Jana, alla får det i eftermiddag för
reaktioner och sen mailar Annika det till Jana. Vi ska även ha ett möte med väktarna
för att se hur vi ska göra för att situationen inte skall upprepa sig.

§6 IntU IntU är en ny grupp på kåren som ska jobba med internationella studenters situation.
Vi ska skicka en internationell student som representant, vi tänker att vi hittar den
personen på mastersmottagningen, 8de september kl 18. Jossan har koll på kvällen.

§7 Plåstertavla
på Focus

Vi bör ha plåster på Focus. Det finns lite olika alternativ, 1439kr utan moms för en
fet tavla som har allt, eller 200 för en plåsterautomat (plus lika mycket för påfyllning
och sen tillkommer frakt). Vi bestämmer att vi ska ha en plåsterautomat samt en
första hjälpenlåda i baren. Mäsk kollar med Cederwall om huset kan betala eller var
vi annars ska ta pengar ifrån.

§8 Flipperspelen Se till att sätta på spelen igen efter att de varit avstängda.
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§9 Den nya
ölkylen

Det finns bara en nyckel till den nya kylen. Den hänger i nyckelskåpet och är märkt
ölkyl. Mäsk tycker att om man har tex förberett mat inför ett arr dagen efter borde
man få kunna låsa kylen, samt samma dag som man arrar. I övrigt borde den vara
öppen. Det brukar inte vara ett problem att folk snor mat. Det är dock jätteviktigt
att föreningarna håller ordning på sin mat och inte råkar ta andras.

§10 Strykbräda Jossan tycker att Focus borde ha ett stykjärn med strykbräda. Det skulle mest vara
F6 som behövde det men han tycker även att det är medlemsnytta eftersom många
studenter inte har en strykbräda hemma. Vi skulle kunna köpa ut F6s strykjärn och
köpa till en strykbräda. Problemet är var den ska vara nånstans. Jossan funderar
vidare på det.

§11
Skyddsrummet

Det är svårt att hålla reda på vems saker som är vems. Alla bör vara mer noggranna.

§12 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 6 september 2012.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:00.

Veckans serie
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