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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

25 augusti 2016

Tid: 12:35
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Sebastian ”Änkå” Bergström
Vice Ordförande Pernilla ”&Pille” Tanner (från 12:48)

Sekreterare Gustav ”Gustav Lindwall” Lindwall
Ledamot Sofia ”Karlsson” Karlsson

Ordförande DP Martin ”Ruski-Patruski” Gardfjell
Vice ordförande F6 David ”Honing” Larsson
Ordförande FnollK Tilda ”Thelia” Sikström

Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice ordförande Foc Henrik ”Spankie” Söderberg

Ordförande FARM Erik Jansson

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.36.

§2 Val av
justerare

Sofia Karlsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4
Inadjungeringar

Henrik Söderberg är även här i egenskap av Bilnisse.

§5 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har mailat folk och pluggat. Kul!
– Pernilla har precis skrivit mek2. Mailat lite och gjort en utvärdering till

Stormötet.
– Gustav har arrat med maillistor och behörigheter till Ftek.se.
– Sofia har gjort framsteg gällande mastersmottagningen.

• FARM: har dels gjort mottagningsarr och andra FARM-grejer.

• FnollK: arrar mottagning. De är nöjda överlag med samarbetet kommitéer
emellan.

• DP: arrade Djungelsittning på Polarkvällen, och Nollan var nöjda. Planerar
DuP, FörFestU och Pubrunda.
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• Foc: har arrat spelkväll. Det gick bra. Meckar flipper.

• SNF: har planerat inför sina mottagningsarr, mailat föreläsare som inte satt
upp kurshemsidor i tid, samt haft möte med programansvariga.

• F6: har arrangerat Provsits och bastu. Patetgasque gäller den här veckan.

§6 Fyllnadsval
SNF

Gabriella Grenander kommer in. Hon söker sekreterare i SNF. Hon vill engagera sig
i sektionen och känner att SNF är viktigt. Gabriella lämnar rummet och vi går till
persondiskussion. Hon anses lämplig.

Beslut: Gabriella väljs in som sekreterare i SNF. Beslutet var enhälligt, och
kommer godkännas på nästa sektionsmöte.

§7 Sektionsbilen Bilnisse informerar hur bilen fungerar under mottagningen. Under en rutinkontroll
upptäcktes en skada på sektionsbilen. Mekanisk bilnisse anser att skadan är underlag
för reparation. Det var F6 som ansvarde för bilen när skadan skedde.

Beslut: F6 betalar självrisken för reparationen.

§8 Banderoller Det köptes in två banderoller inför mottagningen, utan egentligt beslut från hela Sty-
ret. Sebastian utförde ett sk. ordförandebeslut. F6 och FnollK har spenderat mindre
än 900 kronor på dessa banderoller. Pengarna kom från sektionspotten.

Beslut: Att godkänna ordförandebeslutet att köpa två banderoller för mindre än
900 kronor.

§9
Funktionärers

pengar till
föreningskvällen

Balngt och SAMO har själva finansierat godis till föreningskvällen och sina nollbric-
kor.

Beslut: Att bordlägga frågan tills sektionskassören kan närvara.

§10 Pantpengar Sektionen generar en ansenlig del pant, och detta genererar i sin tur pantpengar in
i sektionen. Styrets förslag är att dessa pengar går rakt in i sektionspotten. Under
diskussionen framkommer en åsikt om att sektionspotten borde vara synligare för
gemene sektionsmedlem.

Beslut: Pengarna från pantansvarig går till sektionspotten, samt att Styret skall
kampanja för sektionspotten.

§11 Försvunna
tavlor och bord

Borden i NyFiket har försvunnit. Ingen vet spontant vart borden har tagit vägen. Det
har även försvunnit en tavla i NyFiket, som kan ha försvunnit så tidigt som torsdag
kväll. Pernilla tar på sig att skriva i klassgrupperna och se om någon vet något.
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§12 Övriga
frågor

FARM undrar vad normen för pris på alkoholfri biljett till arrangemang är. Djung-
elpatrullen lyfter frågan om plats i skyddsrummet, och att man inte längre får ställa
undan möbler vid större arrangemang pga pingisborden. F6 har också tagit betalt
för att hyra ut ljud- och ljus till DP. Frågan lyfts om det inte borde vara gratis. Sofia
ger oss ett par datum till mastersmottagningen. 29 augusti skall vi gå runt bland
mastersprogrammen och göra reklam för vår grillning 8 september.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 1 september 2016.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:15.
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