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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

13 september 2012

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Annika Lundqvist
Vice Ordförande Marcus ”Mäsk” Birgersson

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

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

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Rasmus Andersson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Annika har varit på KU-möte och haft mastersmottagning tillsammans
med resten av styret. Mastersmottagningen var mycket lyckad och vi hit-
tade vi två representanter till IntU där. Hon har även fått mail om att det
blir F-styrelse träff i Lund i december.

– Mäsk har satt upp plåsterlådan och ställt ut en första hjälpenlåda i baren.
Han har även klippt låsen till skåpen tillsammans med Raz.

– Raz har betalat pengar och börjat planera budgetmöte med Jana och
Håkan. Har haft möte med Annika och F6 angående lån, det rör sig om
25000kr vilket vilket ligger väl inom sektionens buffert.

– Ankan har skrivit protokoll, sorterat papper, fixat nycklar samt sett över
programrådsrepresentanter.

• FARM:Har haft chalmeristmiddag, den blev bra. Lunchföreläsning på gång, i
övrigt dagligt arbete.
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• NollK: Har arrat nollkamp. Vi förlorade inte mest så det var bra. Hockeykala-
set var roligt. De puffade pubrundan. Hajken var lyckad. Nollrocken hade lite
dåligt ljud, det var tråkigt. Dam- och herrkvällarna var trevliga.

• DP: Har haft pubrunda och herrkväll, ska ha Dup och balefterfest. Har blivit
av med många stora verktyg vilket är jättetråkigt, de undersöker det hela.

• Foc: Har gjort dagligt arbete. Pratat om sektionsaktivabastun.

• SNF: Har arrat pluggfika och fixat coctailparty. Båda blev lyckade. Lottar ut
biobiljetter till dem som kursutvärderade lp4.

• F6: Har arrat hockeykalas. Finalsitsarbete tar all energi.

§5 Fyllnadsval
F6

Vi pratar med Linnea som är kassör i F6. Hon har bytt till IT vilket gör att hon
känner att det blir för mycket att vara förtroendevald på F-sektionen. Det är svårt
att vara på två ställen samtidigt så hon känner att det är bättre för gruppen att ha
en kassör som är på sektionen mer. Hon avgår därför som kassör och söker en övrig
post istället.
F6 har diskuterat hur de ska hantera detta. De tycker att det bästa är om Filippa
blir ny kassör.
Vi intervjuar Filippa som är sexmästarinna i F6. Hon berättar att hon avgår som
ledamot för att söka posten som kassör. Hon vill vara kassör för att det behövs en
och för att det verkar vara kul. Hon har tidigare erfarenhet av att sitta i F6 12/13,
har praoat som kassör i en vecka nu. Hon gillar pengar lagom mycket. Hitills har hon
följt sin egen budget mycket bra, Jejje håller med.

Beslut: Att fyllnadsvälja in Filippa Lundin till kassör i F6.

Vi intervjuar Linnea som söker ledamot post i F6. Hennes nya post skulle då bli
typ dekor. Linnea har erfarenhet av att sitta i F6 12/13 vilket är bra, vi tror att hon
kommer klara sin nya uppgift galant.

Beslut: Att fyllnadsvälja in Linnea Andersson till ledamot i F6.

§6
Sektionsaktiva-

tack

Foc vill arra sektionsaktivabastu. Det är klurigt att hitta ett datum som funkar med
städningen och så, förhoppningsvis hittar de något i början på lp 2. Det kommer inte
bli sittning utan bara gött käk och häng, det blir säkert nice tycker Styret. Foc tycker
det är jobbigt att städa och arra samtidigt. Styret håller med.

Beslut: Att Foc ska arra sektionsaktivabastu och slipper Focus-städningen den här
gången.

§7 Programråds-
och instutitions-
rådsrepsentanter

De som suttit i programrådet för TM i år vill sitta kvar, det är Hanna Rasko och
Oscar Kalldal. Vi behöver en eller två nya till F. Alla hjälps åt att leta. Vi behöver
även föreslå nya instutitionsrådsrepresentanter för kåren, Annika kollar upp det och
kommer med förlag på personer.
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§8
Sektionsmötet

Sektionsmötet är den 2a oktober, tisdag lv 5. Vi vill ha en ordförande och en sek-
reterare till mötet, kärnstyret letar. Motionsstopp är satt till onsdag lv 4, den 26de
september.
DP lagar maten mötet lp1, därefter kommer det bli F6 lp2, Foc och Farm lp3 och
Nollk lp4.
Vi pratar om hur man ska kunna göra sektionsmötet tillgängligt för de som inte för-
står svenska. Vi bestämmer att vi ska hitta två personer som kan sitta med dem och
tolka till engelska. Vi kan nog tänka oss att ge någon slags kompensation för det.
Ankan letar efter dem.

§9 Telefon-
abonnemang

Eftersom vi inte har någon telefon vill vi säga upp vårt telefonabonnemang.

Beslut: Att säga upp telefonabonnemanget.

§10 Övriga
frågor

• Duscharna: Skall hållas låsta för att inte stökas ner.

• Skyddrumsstädning: Skall gå av stapeln, Mäsk styr upp via mail.

• FuM: Vi kommer diskutera några av frågorna via mail.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 20 september 2012.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:05.

Veckans serie
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