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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

4 december 2014

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande Unni Engedahl

Kassör Joel ”Shiny” Strand
Sekreterare Frida ”$multron” Ulander

Ledamot Sabina ”Sabz” Söderstjerna
Ordförande DP Felix ”Fellkan” Eriksson (från 12.12)
Ordförande F6 Emil ”Cremil” Ejbyfeldt

Ordförande FnollK Fanny ”Fenix” Viksten
Vice ordförande SNF Jesper Johansson (t om 12.40)

Ordförande FARM Marina Yudanov (från 12.03)
Ledamot Foc Hugo Öhlund (t om 12.40)

§1 Mötets
öppnande

Oscar öppnar mötet kl.12.00.

§2 Val av
justerare

Fanny Viksten väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Kalldal har varit på workshop och skrivit ändringsyrkande till Asros-
motionen.

– Unni har hållit i valberedning.
– Shiny har varit sjuk och varit bortrest.
– Frida har varit på möte och workshop med Asros.
– Sabz har varit på intU och styrelseworkshop. Börjat med sektionens vecka

och kollat på huruvida man kanske kan äska pengar från kåren.

• FARM: skickat in sammanställning till SaFt. Var med lite på masterpresen-
tationen. Hade sista asparret igår. Skickat in en motion och börjat fundera på
överlämning. Många anmälningar till branschkvällen, och varav många mas-
tersstudenter.

• FnollK: sista asparret på söndag. Sen inval.
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• Foc: har kanske löst ett svårt problem i flipprena, men inte det lätta problemet.

• SNF: haft presentation om masterenhet. Kanske involvera fler föreningar, möte
om detta inom en snar framtid.

• F6: har arrat pufftack och gjort ärtsoppa.

§5 Motionssvar • Stadga och reglemente: Vi lägger ett ändringsyrkande angående bakom
stängda dörrar, som främst berör incidenthantering .

• FARM: FARM har lagt en motion angående antalet ledamöter. Dock behöver
den fixas till så att det funkar byråkratiskt. Vi vill även direktjustera.

Beslut: att Kalldal får i uppdrag att skriva ett motionssvar med ändringsyrkandet
angående bakom stängda dörrar1.

Beslut: att vi ställer oss positiva till FARMs motion och att Kärnstyret får i
uppdrag att skriva ett ändringsyrkande så att det fungerar byråkratiskt.

§6 Sektionsmöte Vi ska föreslå mötesordförande och mötessekreterare. Angående lokal känns Focus
som ett dåligt alternativ, så vi kommer att vara i HA1.

Beslut: att Styret föreslår Rickard Andersson till mötesordförande och Annika
Johansson till mötessektreterare.

Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt bilaga.

§7
Arrsvartlistning

F6 har problem med vissa som har kvarliggande streckskulder och undrar om det går
att svartlista de som inte betalar från arr. Det är okej, så länge det är skulder till
föreningen och att berörda personer meddelas.

§8 Information • FuM: Det kommer att lyftas en motion om att göra om Tofsen till en kår-
kommitté, och en motion om att göra om Kårledningens struktur. Det kommer
också att vara val till Valnämnden2.

• Styretrummet: Styretrummet såg inte så trevligt ut efter helgen.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 11 december 2014.
1Shiny och Frida deltar inte i detta motionssvar.
2Man får ”unlimited” med pengar enligt Kalldal.
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§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oscar kl. 13.01.

Veckans serie Från XKCD.
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Sektionsmöte

Slutgiltig föredragningslista
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Fysikteknologsektionen

Slutgiltig föredragningslista till sektionsmötet

9 december 2014

Tid: 17:00

Plats: HA1

�1 Mötets öppnande

�2 Mötets behörighet och beslutsförighet

�3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

�4 Val av 2 justeringsmän

�5 Val av 2 rösträknare

�6 Fastställande av föredragningslista

�7 Adjungeringar

�8 Föregående mötesprotokoll

�9 Meddelanden

a) Meddelande från Styret

b) Meddelande från SNFTM

c) Meddelande från FARM

d) Meddelande från Valförbundet Avancez

�10 Uppföljning av beslut

�11 Avsägelser

�12 Fastställande av beslut

a) Fyllnadsval av ledamot i valberedningen

b) Programråd F och TM
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�13 Verksamhets- och Revisionsberättelser

a) Verksamhetsberättelse FOC 13/14

b) Revisionsberättelse FOC 13/14

�14 Propositioner

�15 Motioner

a) Motion om ändring av stadga, reglemente och övriga styrdokument.

b) Motion om antalet ledamöter i FARM

�16 Fyllnadsval

a) Val av nätmakare Spidera

�17 Val av sektionsposter

a) Balnågonting

i) Val av 0-5 balnågonting

b) SNF

i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2
ii) Val av VBL

c) FARM

i) Val av ordförande
ii) Val av vice ordförande
iii) Val av kassör
iv) Val av alumniansvarig
v) Val av 0-2 ledamöter

d) Teknologskyddsombud1

i) Val av teknologskyddsombud F
ii) Val av teknologskyddsombud TM

e) FnollK
1Även känt som StuderandeArbetsMiljöOmbud, SAMO
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i) Val av ordförande
ii) Val av kassör
iii) Val av 3-5 ledamöter

�18 Övriga frågor

�19 Dumvästutdelning

�20 Mötets avslutande
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Bilagor

A Verksamhetsberättelse FOC 2013/2014

B Revisionsberättelse FOC 2013/2014

C Motion om revidering av stadga, reglemente och övriga styr-
dokument

D Styrets yttrande rörande revidering av stadga, reglemente och
övriga styrdokument

E Motion om antalet ledamöter i FARM

F Styrets yttrande rörande antalet ledamöter i FARM
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