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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

22 september 2016

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Sebastian ”Änkå” Bergström
Vice ordförande Pernilla ”&Pille” Tanner

Kassör Lotta ”Lejon” Bergbom
Sekreterare Gustav ”Gustav Lindwall” Lindwall

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

Ordförande FnollK Tilda ”Thelia” Sikström
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande Foc Agrin Hilmkil

Ordförande FARM Erik Jansson

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.00.

§2 Val av
justerare

Martin Gardfjell väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har haft en lugn vecka med bara tre möten. Han har också gått
en runda med Nikola Markovic.

– Pernilla har varit på utbildning och styrt upp städning av skyddsrummet.
– Lotta har varit på utbildning och ekonomiforum.
– Gustav har arrat inför sektionsmötet.
– Sofia har varit på SU möte.

• FARM: har spikat en lunchföreläsning och utvärderat sig själva.

• FnollK: har varit på MoS, utvärderar och drar ihop en aspning.

• DP: har deltagit på utbildningen. Har förberett sig för inventeringen i veckan
och planerar PR-kalas. Lägger schema för året.
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• Foc: arrangerar Focumateriet kör. Skall handla idag. Planerar ett nytt system
för pengahantering.

• SNF: har spikat en BSD i läsvecka 7.

• F6: har haft problem med gasquen nu på lördag, men det verkar lösa sig.

§5 Info

• Sofia informerar om att Helena, studievägledaren, avgår. Skolans kurator avgår
också, utan att ersättas av en ny sådan.

• Sebastian informerar om att alla skall kolla igenom arbetsordningarna. De ska
vara helt uppdaterade till sektionsmötet.

• Pernilla drar en allmän informationspunkt om skyddsrummetets städning.

• Sebastian informerar om rundan med Nikola idag. Det gick bra.

§6 Ny förening Två sektionsmedlemmar vill starta en medlemsförening för Japan-intresserade. Se-
bastian har haft ett möte med dem, och de verkar ha en bra plan. Till sektionsmötet
skall en motion vara skriven och stadgar vara färdiga.

§7 SaFt Både fredag och lördag skall vi ha festliga arrangemang för våra gäster. På fredag
skall Djungelpatrullen arrangera ett festarrangemang i hela Focus, inklusive Hilbert.
På lördagen ligger förslag på att F6 och Djungelpatrullen arrangerar en sittning
tillsammans. Till konferensdelen av SaFt jobbar vi aktivt för att hitta sovplatser. Vi
söker också moderatorer som vill hjälpa till.

§8
Mottagningen

Som styrelse uppfattar vi att mottagningen gick bra.

§9 Programråds-
representanter

Förslag är att Gustav skall sitta i TM:s programråd, och Sofia i F:s. Utöver det är
Victor intresserad av F:s. Jacob Lindbäck är en oberoende teknolog som är intresserad
av TM:s programråd. Till nästa vecka skall SNF hitta en TM-representant, och en
oberoende F-representant skall också hittas.

Beslut: Att välja in Gustav till TM:s programråd, samt att Sofia och Victor väljs
in till F:s.

§10
Sektionsmöte

6 oktober klockan 16:15 äger årets första sektionsmöte rum.

§11
Teambuilding

På måndag är det teambuilding! Alla ska med, utom Tilda och Erik. Det kommer bli
jättekul, med prövande aktiviteter och högteknologisk tapas.
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§12 FnollK
pufftack

FnollK skall arrangera en pufftack, i form av Laserdome. Det kostar 100 kronor per
person, men ekonomiska riktlinjer säger max 70 kronor per person. Frågan lyfts om
det är okej att använda mer pengar, då många av FnollKs puffar har hjälpt till vid
flera tillfällen. Det anses också vara orättvist för andra puffar, t.ex Balngts, som också
har hjälpt till mycket men inte täcks in av denna pufftack.

Beslut: Att FnollK bjuder in Balngts puffar till sin pufftack och får lägga 100
kronor per person.

§13 Förenings-
kväll #2

10 oktober skall en ny föreningskväll arrangeras, så att sektionens nya medlemmar
får en bild av vårt rika kommitté- och funktionärsliv. Fika skall bjudas på. Tanken
är ett mer avslappnat arrangemang än under mottagningen. Alla kommittéer och
funktionärer får själva ansvara för sin aktivitet.

Beslut: Rebecca och Tilda ansvarar för att det blir av en ny föreningskväll den 10
oktober 2016.

§14 Ljus De gamla parkannorna används inte, så F6 köpte nya. De vill göra sig av med de
gamla kannorna, men de är för tillfället kopplade till hyreskontraktet för Focus.

Beslut: Att ta bort kannorna ur Focushyreskontraktet, om det står det där. F6
skall sälja kannorna.

§15 Övriga
frågor

Victor har mailat med UO gällande omprövning av våra programansvariga. Med
tanke på att psykosociala arbetsmiljön är en aktuell fråga för SNF och SAMO detta
verksamhetsår, vill Victor att vi skriver ett nytt utlåtande. Det blir en punkt på
nästa möte.

§16 Nästa möte Nästa möte blir 29 september 2016.

§17 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:02.
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