
Möte 2016/17:STYR-13
Styretmötesprotokoll 10 november 2016

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
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Tid: 12:01
Plats: Styretrummet

Närvarande

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

Kassör Lotta ”Lejon” Bergbom
Sekreterare Gustav ”Gustav Lindwall” Lindwall (från 12:15)

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 (från 12:10)

Vice ordförande Foc Henrik ”Spankie” Söderberg
Ordförande FARM Erik Jansson

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.01.

§2 Val av mötes-
sekreterare

I Gustavs frånvaro väljs Lotta Bergbom till mötessekreterare tills Gustav anländer.

§3 Val av
justerare

Sofia Karlsson väljs till justerare.

§4 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§5 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har varit på möte med kåren gällande internationalisering där
de bland annat tog upp hur gasquen med CIRC gick. Han har gått på fler
möten bland annat rörande den studiesociala situationen. Sist men inte
minst har han varit på TSSW(Teknologsektionsstyrelseworkshopen).

– Pernilla har fixat saker inför SaFt, bland annat pratat med gasque-folk för
att våra besökare ska kunna komma dit. Hon har också varit på TSSW.

– Lotta vart på TSSW, vart med och arrat studentrösten samt kommit ikapp
med kassörsarbete efter kvartalsrapporten.

– Gustav har haft uppstartsmöte med FARM-arbetsgruppen, varit på pro-
gramråd och haft nyckeldag.
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– Sofia har arrat studentrösten, pluggat och varit på SU-möte.

• FARM: har haft lunchföreläsning med Burt. Det gick bra, all maten gick åt. De
har strulat en del med Forum för tekniska fysiker och pratat en del med Jana.
De försöker också att lösa problemet med Scania. Deras aspfika gick sådär,
fortsatt headhunting gäller!

• FnollK: har haft aspplaggstillverkning och gått på pubrundan. Nu i veckan
väntar phaddertack och brunch.

• DP: har arrat pubrunda, Martin och Rebecca var kårvärdar. Imorgon är det
val-DuP, kort då det är phaddertack. Snart konferensresa till Luleå.

• Foc: skall arra flipperturnering 24 november. Deltog på CETAC:s valvaka.

• SNF: var inte här vid runda bordet.

• F6: har arrangerat Fu6. Ska arra Luciasittning i helgen.

§6 Info

• FARMs Scaniaavtal riskerar att rivas upp. Det kan då bli problem med vinst-
målet. Det vore klokt att prata med arbetsgruppen om hur det bör fungera. De
får mycket mejl från Folke, han vill att styret ska se till att Bert-Inge Hogsveds
pris får de nominerade. FARMs aspfika var halvlyckat, dags att headhunta.
Några äldre dök upp men flest Nollan.

• SNF informerar ifrån det senaste KFM-mötet. Där berördes F-sektionens spe-
ciella kursutvärderingssytem, och KFM-området krävde att vårat dispans står
skriftligt någonstans. Detta kan komma att innebära en reglemente/stadgeändring
den kommande tiden.

§7 Äskning
FnollK

Till Nollans första tenta bakade FnollK runt 200 bullar till ett pris av 329 kronor.
FnollK undrar nu om de får använda 329 icke-budgeterade kronor till att täcka upp
för denna kostnad. Det anses vara okej

Beslut: Att godkänna att FnollK bryter sin budget för att bekosta bullbaket.

§8 Saftsittning Under SaFt-helgen skall en sittning hållas under lördagkvällen. Kärnstyret föreslår
att representanter från F-styret som deltar i SaFt och ämnar gå på sittningen skall
betala lika mycket som våra gäster.

F6 lyfter att de fortfarande söker åtminstone en puff toastar till sittning.

§9 IT-enkät Kåren byter för tillfället ut sina IT-system. I anslutning till detta skickade de ut en
enkät, där Chalmers alla sektionskommitéer skall redogöra för sina IT-behov. Dessa
skall vi se till att svara på.
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§10 Bandar-
tjobang

Efter många om och men äger årets Bandartjobang rum den 12 december.

§11 Sektions-
aktivastäd

En del sektionsaktiva missade av olika anledningar sektionsaktivastädet. Dessa indi-
vider får fortfarande gå på Bandartjobanget, mot att de betalar.

§12 Ekonomisk
incident

Denna diskussion sker bakom stängda dörrar.

§13 Övriga
frågor

Rebecca lyfter att David, sexreterare i F6, bör ha styretsrumsaccess. Det håller vi
med om.

Victor lyfter att SNF har för få nycklar, och att sekreterare och en ledamot bör
ha access. Sekreteraren har anslagspåbud och därför är det naturligt att SNF:s sek-
reterare har tillgång till sektionens skrivare.

Pernilla lyfter att vi behöver en ny projektorsladd.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 17 november 2016.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:00.
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