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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

18 augusti 2016

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Vice Ordförande Pernilla ”&Pille” Tanner

Kassör Lotta ”Lejon” Bergbom
Ledamot Sofia ”Karlsson” Karlsson

Ordförande DP Martin ”Ruski-Patruski” Gardfjell
Ordförande F6 Rebecca ”Välta” Svensson

Vice ordförande FnollK Ida ”Sirius” Svenningsson
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström

Kassör Foc Nicolina ”Nico” Eklund

§1 Mötets
öppnande

Pernilla öppnar mötet kl.12.00.

§2 Val av mötes-
sekreterare

I Gustavs frånvaro väljs Lotta Bergbom till mötessekreterare.

§3 Val av
justerare

Rebecca Svensson väljs till justerare.

§4 Föregående
mötesprotokoll

Då detta är årets första möte hoppas denna punkt raskt över.

§5
Inadjungeringar

Nico adjungeras in för att föra FOCs talan.

§6 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Pernilla har arrat stormöte och förberett inför kärnstyrets station på för-
eningskvällen.

– Lotta har fixat så att alla kassörer har tillgång till sina konton.
– Sofia har pratat med folk för att få klarhet inför den kommande mas-

tersmottagningen. Hon har också tagit tag i lite SAMO-saker.

• FnollK: Har fullt upp med att ta hand om de nya Nollan, första dagarna har
gått bra och nu är det info och biljetter som gäller.

• DP: Har varit på Götaplatsen och tagit emot Nollan. Idag ska de ha prov-
häfv och förberedelserna är i full gång. De håller också på och planerar inför
djungelsittningen och Rockpuben som de kommer att arra senare under mot-
tagningen.
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• Foc: Förbereder sig inför den stundande föreningskvällen.

• SNF: Har hittat en kandidatansvarig och har även en sekreterare på gång. De
har träffat Pontus Savolainen som är vice ordförande för kårens utbildningsut-
skott. De väntar också på en ordentlig överlämning för att kunna köra igång
med SNF-räknestugorna.

• F6: Ska sälja biljetter till provsitsen och håller på med planering inför mottag-
ningens arr.

§7 Teknisk
Service

informerar

Det är absolut förbjudet att vara i duscharna bakom föreningskorridoren. Man ska
också tänka på att inte täcka över nödutgångsskyltarna på Focus när man hänger
upp sopsäckar vid olika arr.

§8 Möte med
Pontus

Flera medlemmar i styret har svårt att delta på det bestämda mötet med Pontus i
kårledningen. Pernilla ska därför boka in en ny tid för detta mötet.

§9 Fyllnadsval
SNF

Niklas Moszczynski söker rollen som kandidatansvarig i SNF. Han går F3 och tycker
kontakten med både lärare och studenter kommer att bli kul och känner sig inspirerad
från när han varit kursutvärderare tidigare.

Beslut: Att välja Niklas till kandidatansvarig i SNF.

När Gustav kommer tillbaka ska han fixa det nödvändiga pappersarbetet.

§10
Dubbelbokning

av Focus

Mittendelen av Focus har dubbelbokats med GU under vissa mottagningsarr, bland
annat till föreningskvällen idag. Övriga krockar har ordnats upp.

Beslut: Martin, Pernilla och Rebecca fixar möte med GU för att lösa hur de ska
göra ikväll.

§11 Masters-
mottagningen

Det kommer att vara något arr i LV1, mer information om det kommer senare. I LV2
ska det hållas en grillning som så många som möjligt i styret bör närvara på.

Beslut: Grillning på Origogården blir den 8 september.

§12 Stormöte Pernilla kommer att skicka ut mejl med sammanställningar från stormötet som hölls
i lördags tillsammans med en utvärdering inför kommande år.

§13 Lån till DP
och F6

Både DP och F6 vill ha lån för att kunna genomföra mottagningen på ett bra sätt.

Beslut: Lotta fixar fram kontrakt för båda lånen.
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§14 Pantad Vi diskuterar den nya funktionärsposten Pantad. Henrik ”Hanky” Helmius, nuvaran-
de Pantad, inadjungeras för att kunna lämna sina synpunkter i frågan. Tillsvidare
bestäms det att förvara burkarna i duschen och att Hanky försöker följa med DP och
panta cirka en gång i veckan under mottagningen. Tills nästa vecka ska alla fundera
på vad pengarna bör gå till.

Beslut: Pernilla och Lotta fixar kontot som behövs för att kunna panta hos
Pantamera.

§15 Övriga
frågor

SNF ska vara på Bulten under sin mattepub i år och kommer vilja låna Focus för att
värma mat. FOC godkänner.

Det diskuteras lite om platsen i kylarna inför pubrundan då det är Gasque dagen
efter. DP, SNF och F6 ska samsas så gott det går.

Pernilla delar ut lite papper som har med serveringstillstånd att göra.

§16 Nästa möte Nästa möte blir 25 augusti 2016.

§17 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Pernilla kl. 12.58.
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