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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

11 april 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
Sexreterare F6 Milica ”Duracell” Bijelovic

Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergbom
Ordförande SNF Martin Eriksson
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidson

Ordförande FARM Elin Romare

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Runda
bordet

Typ alla håller på med aspning. Högskolan har nu totalförbud mot pappersutskick
till nollan.

§4 Stökigt i
fredags

När Dp kom till Focus i lördags morse fick de städa eftersom det var barstolar i
sofforna, tomma ölburkar utspridda och kladdigt på bardisken m.m.. Kärnstyret har
försökt prata med de som man vet var där efter att Dp gått hem på fredagskvällen.
Annika fortsätter kontakten med de inblandade och försöker hitta fler som var där.

§5
Incidenthantering

Vi diskuterar rutinerna kring incidenthantering.

§6 FY-världen
vt 2014

Alla tycker det låter som en bra ide att Chalmers anordnar utbytet våren 2014.

Beslut: Styret beslutar att vi ska erbjuda oss att ordna FY-världen 2014.
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§7 Odling Kasper tycker att vi ska äska om pengar från Kåren för odlingen. Han har skrivit ett
förslag som vi tycker är fint.

Beslut: Styret beslutar att skicka en äskning om pengar för odlingen utanför Focus.

§8 Ordförande
middag

På torsdag nästa vecka kl 18 är det Ordförandemiddag på Focus. Ankan skickar ett
mail om detta.

§9 Proposition
om insyning av

Focus

Ankan har skrivit ett förslag till proposition på att riva upp beslutet om att insyna
Focus.

Beslut: Styret beslutar att skicka propositionen om insyning till Sektionsmötet

§10
Sektionsmöte

Är den 7:e maj, tisdag lv 6.

§11 Övriga
frågor

Porto till Nollan Lotta jobbar vidare på en lösning.

Vår Sektionskontakt Johanna kommer och hälsar på.

Mötesrum Annika kollar vidare på detta.

Aspar på Styretmöte asparna är välkomna på mötena fram till invalet. As-
parna bör koka kaffe och ha med sig kakor.

Bilnisse Bilen beräknas krångla nästa vecka så Bilnissarna försöker fixa en tid
på måndag.

§12 Mäsks
punkter

Jämlikhetsutbildning vad ska det vara för information på utbildningen för
Sektionsaktiva? Tex dispositionsavtalet. Maila Mäsk vad ni kommer på.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 18 april.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 12:59.
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