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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

28 februari 2013

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 Lotta ”Lejon” Bergbom
Ordförande SNF Martin ”E-Type” Eriksson
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidson

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Rundabordet Kärnstyret

– Annika har varit på möten och ska bättra sig.
– Mäsk har skickat lite mail hit och dit. Varit på SU möte.
– Raz har varit på NU-möte. Det diskuterades kring ett dokument som alla

nya festföreningar ska skriva under. Det innehåller säkerhetsföreskrifter
och annat bra. Har betalat folk och så.

– Ankan ordnat upp efter sektmötet, gjort en ny skylt till styretrummet,
skickat in asptext till Finform, pratat om indragen Focusacess med TS.

– Jossan har varit på Ftek-möte och tyckt.

NollK har haft möten och överlevt NollK kalaset.

DP har haft teambuildning med NollK, asplunch.

Foc har beställt flipperdelar, fixar flipperdup. Har satt upp en aspaffich.

SNF har varit på UU-möte, bestämt att det blir en liknande happening i Signes
som förra året med Skyddsombud och SNF. Just nu är det BSD.

F6 har haft tackkalas och asplunch. Ska göra aspplagg imorrn.
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Annika Johansson
Sekreterare
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Justerare
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§4 Naturvetar-
gården

Vi kollar igenom planeringen för möblerna. Det ser vettigt och fint ut. Om någon
kommer på någon synpunkt kan man meddela Mäsk inom en vecka.

§5 Ftek Ankan har haft möte med alla teknologer. Vi kommer fram till att något slags system
för sponsring vore bra på sidan, man bör kunna se hur många som använder den.
Funktionärer ska även kunna ha statiska sidor. DP: se när Focus är bokat, inloggad
se vem som bokat. SNF samt alla andra återkommer med feedback från dem som
använder Ftek.

§6 Övriga frågor Nycklar till kassaskåpet Raz väntar på offert på att byta lås till kassaskåpet.

Mottagningsutbildning funderar MK på att starta i maj. Det ska vara en
kort nollningsutbildning för overallsföreningarna. Raz samlar input från DP och
F6.

§7 Nästa möte Nästa möte blir 7 mars.

§8 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:00.

Veckans serie från Get Fuzzy.
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