
Möte 2013/14:STYR-17
Styretmötesprotokoll 23 januari 2014

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

23 januari 2014

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Kassör Vincent Ericsson
Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge

Ordförande DP Tobias ”TJ” Johansson
Ordförande F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna

Ordförande FnollK Fanny Viksten
Ordförande SNF Oscar Kalldal
Ordförande FOC Rickard Andersson

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Fanny Viksten väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Protokollet lades inte till handlingarna denna vecka då det inte var justerat.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har sneglat på stadgar samt köpt nya ramar på IKEA. Varit på möte med
Folke och Bert-Inge. Har även jobbat med SaFt.

– Netto
Har varit på möte om Origogården. Även rapporterat flertalet buggar på
nya hemsidan.

– Vincent
Har fixat massa med kassörsarbete. Även pratat med FARM om att han
ska fakturera dem en massa pengar.

– TM
Har mejlat icke-ansvarsbefriade personer, betatestat nya ftek samt kollat
upp datum för sektionsmöte i LP4.
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– Ellinor
Har pratat och mejlat med folk om sektionens vecka. Tagit kontakt med
kuratorn så att akademihälsan helt säkert betalas av Chalmers. Ska vara
kårvärd ikväll.

• FARM:
Har skrivit kontrakt med Scania och McKinsey. Söker spons till sektionens
vecka. Ska även starta mentorskapsprogram, tar inspiration från EDIT som
har sådana. Även en CERN-resa verkar bli av.

• FnollK:
Varit på kickoff med de andra mottagningskommittéerna på Chalmers. Funde-
rat över arret i sektionens vecka. Även börjat planera nollK-kalaset. Preliminärt
på lördagen i sektionens vecka.

• DP:
Har haft teambuilding. Ikväll blir det pubrunda! Planerar aspningen. Ska ha
ett nytt arr som är mer infoinriktat om vad man faktiskt gör som DP. Ska även
ha ohmsits.

• Foc:
Försökt laga drickomaten, inte lyckats dock. Planerar inför sektionsaktivaba-
stun nästa vecka.

• SNF:
Är mitt i förberedelserna av kvällens cocktailparty. Går bäst! Johan Jonass-
son är nya PA för TM och ska prata på cocktailpartyt ikväll. Varit problem
med programmeringskursen i ettan. Resultatet blev att det inte delas ut några
poäng från duggan innan jul eftersom alla inte informerades om att den var
poänggivande innan. Doktorandveckan verkar vara 2:a april. BSD på onsdagen
i sektionens vecka. En person som först doktorerat och sedan gått vidare ut i
industrin ska berätta om sin resa. Sharelatex-licens finns nu tillgänglig.

• F6:
Har hjälpt D6 att arra Gasque. Planerar även aspning. Har repsat med de andra
sexmästerierna. Gasque i LV6.

§5 Fyllnadsval
SNF

Lotta ”Lejon” Bergbom kommer in, fyller år och presenterar sig.

Beslut: Att fyllnadsvälja Lotta Bergbom till sekreterare i SNFTM.

§6 Bilnisseinfo Rickard ska skriva en liten instruktionsbok med praktisk info för Tvåan. Vill man ha
med något däri? Nämn detta till bilnisse.
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§7 Incident-
hantering

En incident inträffade under julledigheten. Relevant information föredrogs. Då inci-
denten är mycket lik en händelse som inträffat ett tidigare år finns förslag på stan-
dardåtgärd. Själva hanteringen tar vi på mötet i nästa vecka då vi även kallar de
inblandade.

§8 Hemsidan Lägg upp info så fort som möjligt. Skicka mail till TM om ni inte har en användare
dit och vill ha en.

§9 SaFt Filippa har skickat ut att ha förslaget ”inkluderande sektion” som diskussionstema
för SaFt. Alla kommer överrens om att detta tema blir bra. Studienämnderna vill ha
en egen grupp. Om man har förslag på punkter att diskutera på SaFt så skicka dem
till till Filippa senast den 26/1.

§10 Sektions-
möte LP3

TM har kollat upp alla relevanta scheman och att ha sektionsmötet i LP3 den 19
februari (från kl 16) fungerar bra.

Beslut: Att förlägga sektionsmötet i LP3 till onsdagen den 19 februari.

§11 Sektions-
möte LP4

TM har kollat upp alla relevanta scheman och att ha sektionsmötet i LP4 den 6 maj
(från kl 16) fungerar bra.

Beslut: Att förlägga sektionsmötet i LP4 till tisdagen den 6 maj.

§12 Nettos
punkter

• Påsklovet och omtentaveckan ligger på ett spännande ställe i år, så vi behöver
bestämma om valberedningen ska ligga i början eller i slutet av detta. Efter att
kommittéordförandena fått säga sitt kommer vi fram till att slutet blir bäst.
Blir då mitt i cortègen.

• Ombyggnationen har inspektion det 19:e februari och allt kommer förhopp-
ningsvis vara helt klart i början av mars.

• Även planer på att bygga om på origogården. Fler bänkar bland annat.

§13
Arbetsgrupp om

spärr

På t.ex. KTH finns det poängspärrar för varje år så att studenter inte hamnar för långt
efter. Om studenterna inte når upp till spärren blir de tvunga att gå om eller lägga
upp en individuell studieplan. Det förslås därför av Jana att starta en arbetsgrupp
som diskuterar detta för F och TM. Arbetsgruppen föreslås innehålla fyra till fem
studenter. Får gärna vara en bred grupp av studenter, både gamla och unga och de
som det gått bättre för samt de som gått sämre för. Även önskevärt att personer som
inte är sektionsaktiva är med.
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§14 Byte av
bank

Vi vill byta bank. Kan vi ge Vincent och Filippa fullmakt från styret att göra detta?

Beslut: Att ge fullmakt till Filippa och Vincent att byta bank.

§15 Övriga
frågor

• Teambuilding:
Teambuilding på söndag. Först mat efter städningen på söndag och sedan bow-
ling. Hurra!

• Mäsks punkt:
Mäsk har frågat Joel och undrat hur involverade vi var i valet av ny PA. Emilio
representerade styret i denna fråga.

§16 Nästa möte Nästa möte blir 30 januari 2014.

§17 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:04.

Veckans serie från Toothpaste for dinner.

Av: Drew Fairweather
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