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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

16 maj 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 Foc Johan ”Jak” Arvidson

Ordförande FARM Elin Romare
Ny ordförande F6 Sabina Söderstjerna

Ny sekreterare Magdalena Jansson
Ny vice ordförande Karl Gustavsson

Ny kassör Vincent Eriksson
Ny ordförande DP Tobias Johansson

Ny kassör Foc Daniel ”Drill” Andrén

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Rundabordet Kärnstyret

– Annika har pratat om Ftek.
– Ankan tycker inte om nycklar. Har pratat om Ftek.
– Jossan har arrat styretohmsitts.

FARM haft lunchföreläsningar och knölat med CERN. 7 ∗ 3 = 35?

NollK skickat in modulen för tryck.

DP har haft möte. Nya DP har koll i massor.

Foc har haft lite överlämning.

F6 Nya F6 har Gasque på lördag.
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§4 Ftek Kärnstyret har undersökt olika möjligheter att bygga Ftek och kommit fram till att
ett bra sätt är att arvodera någon. Pontus har kommit med en offert som går ut
på att han kommer hinna göra följande under 4 veckor: Undersöka olika CMS för
att se vilket som passar ftek bäst. Flerspråksstödet ingår här, då jag inte tänker
skriva det själv. Skapa användarstruktur med rättigheter som knyts till förening-
ar/funktionärer/poster. Här ingår även info på hemsidan som knyts till dessa grupper.
Gemensamt nyhetsflöde och kalender, kopplat till föreningarnas individuella nyheter
och events. Grundläggande design,en grövre skiss till att börja med. Ordna möjlighet
att hantera filer/dokument, både dolt och öppet, för alla föreningar.

Styret tycker det verkar bra och rimligt. Raz ska lösa hur betalningen ska ske.

Beslut: Styret beslutar att avsätta upp till 25000kr för att arvodera Pontus
Granström till att bygga början av Ftek.

§5 Fyllnadsval Vi intervjuar Duracell (Milica Bijelovic). Hon verkar vettig.

Beslut: Styret beslutar att välja in Milica Bijelovic till ledamot i Finform.

§6 Incident Styret diskuterar händelserna på Focus natten mellan 5 och 6 april. Händelserna
resulterade i att DP var tvungna att städa mycket på morgonen. Annika berättar att
kärnstyret varit i kontakt med de två personer vi vet varit inblandade. Man har även
tagit in vittnesmål från andra som varit i lokalen. Eftersom kärnstyret har kollat
loggarna på Focus och sett att ingen annan gått i dörrarna under de tidpunkterna.

Beslut: Styret beslutar att dra in accessen för de två inblandade personerna under
4 veckor.

§7 Fnollk budget Styret tycker budgeten ser fin ut.

Beslut: Styret beslutar att godkänna budgeten för Fnollk13

§8 Nycklar Ankan berättar att TS bara vill ha besök en gång, det blir på fredag eftermiddag.

§9 Övriga frågor Kassaskåpsnycklar Är fortfarande försvunna. Raz tänker skriva en faktura
till de som tappat bort dem.

Tårta Annika köper tårta till nästa möte.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 16 maj.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 12:59.
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