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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

18 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
Ordförande F6 Jessica ”Jejje” Lybark

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

Asp Magdalena Jansson
Asp Karl Gustavsson
Asp Tobias Johansson
Asp Ellinor Rånge
Asp Birger Eklund
Asp Una Slipac
Asp Sabina Söderstjerna
Asp Fredrik Andersson

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Vi väljer Jessica Lybark till justerare för mötet.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet Kärnstyret

– Annika har passat nollan och skrivit på överlämningen.
– Mäsk varit och representerat på FY-i-världen. Har lite aspning att syssla

med.
– 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.
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Sekreterare
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– 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 FYivärlden. Det var intressant och underhållande.

NollK har pratat med de andra NollK:na. Modulen och uppdragen är inskicka-
de. Intet nytt på portofronten.

DP har arrat en konferansresa och sovit.

Foc har bevakat Focumateriets intressen på andra sidan Östersjön.

F6 har arrat gasque med asparna. Drar på aspresa imorrn.

§5 FY i världen Styret har varit på KTH på konferans med de andra Styrena för F-sektioner i Sverige.
Studiesociala gruppen kom fram till att man bör ge medlemmarna möjlighet att gå
på varandras arrangemang genom organisering, tex bussresa. I framtiden skulle man
kunna ha ett event med företag, caselösning och sociala aktiviteter för alla F-are i
Sverige. De jobbar vidare på detta. SNF har fått en del inputs. Det startades även
en ledningsgrupp med en representant från varje skolan. De ska komma på ett namn
på samarbetet samt riktlinjer för framtiden.

§6 Sektionsmöte Vi kollar hur det ser ut inför Sektionsmötet. Vi kommer ha två mötesordförande
under mötet, Styret letar vidare efter namnförslag.

§7 Övriga frågor Fest FYiVärlden Jejje säger att hon behöver kolla upp om det skulle gå att
annordna FYiVärlden festen här på Chalmers. Hon ska prata med Kåren först
för att få hjälp. Sen ska hon prata med Jana o Håkan om de tycker det vore
roligt. Hon ska även kolla upp hur M.A.K. gör med Galliska spelen.

Festansvarig Från kåren finns riktlinjer att varje Sektion ska ha en kontaktper-
son som alla som har frågor kring festaktiviteter kan vända sig till. Det verkar
vettigt att festansvarig går på NU möten. Det är Raz som är festansvarig.

§8 Nästa möte Nästa möte blir 25 april.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 12:35.

Annika Lundqvist
Ordförande
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Sekreterare
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Justerare


