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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

20 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 (från 12:05)
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)

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.01.

§2 Val av
justerare

Lotta Bergbom väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har haft ett möte om invalsprocesser med Tilda och Rebecca
och varit på SaFt-möte.

– Pernilla har haft möte med Erik Eliasson om boende på SaFt. Haft ett
SaFt-möte.

– Lotta jobbar med kvartalsrapporten, och har deltagit i SaFt-möte.
– Gustav har varit på SaFt-möte och skött sitt dagliga arbete.
– Sofia har varit på SaFt-möte och haft två möten om psykosocial hälsa.

• FARM: har gett ett företag marknadsföring och talat med McKinsey. De vill
ha fler F:are på sina arr.

• FnollK: planerar aspning.

• DP: har inte arrat DuP, och Carl Jendle skall imorgon arra BilTema-CuP.
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• Foc: har lämnat in sina föreningsplagg på tryck. De har också planerat in
en flipperturnering den 24 november. Utöver det skall de även samarra med
CETAC.

• SNF: förbereder inför nästa läsperiod. Många kurser har inte uppdaterat kurs-
hemsidor, och en del kurser har även placerat obligatoriska moment i självstu-
dieperioden innan jul. Det är dåligt och fixas.

• F6: planerar ET-raj och raggar puffar. Varit på SaFt-möte.

§5 Info

• Foc’s lager av reservdelar till flippermaskinerna börjar sina. Efter tentorna tän-
ker Foc äska pengar för att köpa in fler reservdelar och verktyg.

• Sofia påminner om studentrösten. Vi har inte fått officiellt godkännande från
Kårledningen att det är okej att ha det under cocktailpartyt.

• Gustav informerar om att FARMs arbetsgrupp nu har två spikade medlemmar
- Jacob Lindbäck och Henrik Esmaili.

• Sebastian ber om ursäkt för att Kärnstyret under förra mötet hanterade punk-
ten om FARMs arbetsgrupp med en skämtsam ton.

§6 Tidsåtgång
styretmöten

Sebastian belyser problemet med att torsdagsmötena tar för lång tid. Som förslag läg-
ger Sebastian att längre diskussionspass skall hållas utanför torsdagsmötena. Förslag
på extramötestid är torsdag eftermiddag och fredag lunch. Efter en diskussion fal-
ler förslaget på att vi nästa läsperiod har extramöten fredag lunch läsvecka 2, 5 och 7.

Som en följd diskuterar vi huruvida invalsprocesser skall diskuteras på det här mötet.
Tidigare i veckan har representanterfrån FnollK, F6, Kärnstyret och Valberedningen
diskuterat detta. Sebastian föredrar vad dessa diskussioner har lett fram till. Huvud-
dragen är att inval av icke-förtroendeposter i våra kommitéer inte är optimalt, och
att i praktiken ligger hela beslutsmakten på valberedningen.

Vi bedömmer att denna punkt kommer ta såpass lång tid, att den skjuts upp till
fredag lunch läsvecka 2.

§7 SaFt Igår ägde ett SaFt-möte rum. Vi har nästan tillräckligt med puffar, och det verkar
som att eventuella nattvakter inte måste vara vakna hela natten ifall våra besökare
sover på campus.

Sebastian lyfter frågan om vilka krav som vi som styrelse kan kräva av sektionens
kommitéer. Kommitéernas ordförande hjälper gärna till, men med kommitémedlem-
mar blir det mer individnivå.

Situationen med puffar är nu stabil. Schema och ansvarsfördelning att mailas ut
till Styret.
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§8 Aspbudget
FARM

Erik föredrar FARMs aspbudget. Budgeten är räknad med goda marginaler, och
Styrets bedömning är att den ser rimlig ut. Vi beslutar att godkänna den i sin helhet.

Beslut: Att godkänna FARMs aspbudget.

§9 Incident Denna diskussion skedde bakom stängda dörrar.

§10 Invals-
processer

Uppskjuten, se paragraf 6.

§11 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 3 november 2016.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:02.
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