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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

13 oktober 2016

Tid: 12:01
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 (från 12:05)

Ordförande FARM Erik Jansson (till 12:53)
Kassör FnollK Miriam Skarin (till 12:30)

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.01.

§2 Val av
justerare

Pernilla Tanner väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4
Inadjungeringar

Miriam Skarin inadjungeras med närvaro, förslags- och yttranderätt.

§5 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har planerat lite SaFt och varit på KU. Där diskuterades det
aspning och kapsyllekar.

– Pernilla har administrerat skåp och pratat om boende på SaFt. Represen-
terat Styret på föreningskvällen i måndags.

– Lotta har administrerat husets skåp och arrangerat kassörsmöte. Hon har
också varit på bokföringskväll och ekonomiforum på Kåren.

– Gustav har arrat sektionsmöte.
– Sofia har administrerat skåp och planerat SaFt, haft möte om PA och gått

skyddsrond.
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• FARM: har pratat med Autoliv om ett evenemang till hösten. Har i princip
nåt sitt vinstmål. Diskuterar aspning.

• FnollK: har satt upp, och blivit ombedda att ta ner, aspaffischer. Pratat med
valberedningen.

• DP: har arrat DuP och lagat mat till sektionsmötet. Skall inte hålla i DuP lv8.

• Foc: har haft en lugn vecka, och har analyserat Focpay och haft en meckdag.

• SNF: har arrat BSD, och den var lyckad i alla avseenden. SNF siktar på att
ha en BSD per läsperiod.

• F6: har arrangerat föreningskväll och planerar SaFt-sittningen. Rebecca har
varit på Gasqueråd.

§6 Info

• Ingen info.

§7 Omför-
ordnande PA

Sebastian, Sofia och Victor har sedan det senaste mötet skrivit ett officiellt utlåtande
gällande omförordnandet av PA.

§8 Pufflista Det finns en pufflista för hela sektionen. Under föreningskvällen tillkom en rad nya
namn. För närvarande sköts pufflistan via en mailman-lista. Det är okej och bör
fortsätta vara så.

§9 Aspbudget
FnollK

Miriam, kassör i FnollK träder in. Tilda föredrar delar av budgeten. OP:n är budge-
terad till 6 500 kronor, då FnollK anser att asparna inte skall behöva betala detta
själva. Detta kommer innebära att FnollK subventionerar varje enskild asp med mer
än 70 kronor. Det anses dock vara okej, då OP:n är ett viktigt arr. Totalt är bud-
geten 2 000 kronor mindre än förra året. Totalt lägger FnollK 23 000 kronor på sin
aspning, varav mycket går till phaddertack och asplunch. Förslag på ändringar är att
även FnollK skall subventioneras för DöD (∆).

Beslut: Att klubba FnollK:s aspbudget med tillägg att subventionera DöD (∆) för
FnollK, samt att bryta mot ekonomiska riktlinjer gällande subventionering per asp
till OP.

§10 Arbets-
grupper

Två arbetsgrupper skall startas. Först behandlas arbetsgruppen gällande Focus ute-
miljö. I dagsläget är Erik Silfverswärd, Andreas Falkovén, Henrik Helmius, Jonat-
han Risberg, Gustaf Ström och Carl Jendle intresserade av att delta. Förslag är att
Kärnstyret till nästa vecka skall sätta samman en grupp på 5 till 7 medlemmar av så
heterogen karaktär som möjligt.

Beslut: Att till styretmötet nästa vecka skall Kärnstyret satt samman en
arbetsgrupp gällande Focus utemiljö bestående av 5-7 medlemmar.
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Gällande arbetsgruppen beträffande FARM är få explicit intresserade i dagsläget.
Förslag är att till nästa vecka hör vi av oss till intresserade och skapar en stomme i
arbetsgruppen på 3-4 personer.

§11 Utvärdering
sektionsmötet

Många diskussioner och personinval gick för fort, var en åsikt. Focumateriet upplevde
det märkligt att tidsgräns sattes på presentationen av deras verksamhetsplan. Kärn-
styret glömde även att göra matbiljetter. Det skedde fler inval än planerat, vilket
ledde till högre belastning på rösträknare än tänkt.

§12 Fysik-
dagarna

Fysikdagarna äger rum 27-29 oktober, och 27-28 finns möjlighet för teknologer vid
F att verka som ambassadörer. Mot detta får man ett visst arvode. Om man är
intresserad av detta, kan man höra av sig till styret@ftek.se.

§13 Student-
rösten

Förslag från oss i F-styret är att det äger rum på cocktailpartyt. Sofia hör av sig till
Kårledningen.

§14 SaFt I onsdags var det lunchmöte gällande nöjesdelen av SaFt. Till sittningen på lörda-
gen krävs ungefär fem puffar. Vi har också tre dedikerade matpuffar. Det behövs
fortfarande en moderatorpuff, men annars har vi det på det torra.

§15 Skyddsrond I tisdags var det skyddsrond. Det gick bra, bortsett från att Chalmersfastigheter och
Lokalvårdarna kräver borttagning av aspaffischerna. Det var också en kommentar
gällande brandsläckarplatserna. Håkan måste flyttas på för att göra brandsläckaren
vid toaletterna mer tillgänglig.

§16 Experi-
mentell fysik

Det har varit kursnämnd i Experimentell fysik I. Förslag som uppstod var att SNF
skall sätta ihop en arbetsgrupp som skall se över kurs-PM. Kandidatansvarig i SNF
tar på sig detta, på andra vilkor än kursnämndens förslag.

§17 Övriga
frågor

Pernilla lyfter den övriga frågan att mötena tar lång tid. Sebastian skall se över det
med en arbetspunkt på nästa möte.

§18 Nästa möte Nästa möte blir 20 oktober 2016.

§19 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:07.
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