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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

03 mars 2017

Tid: 12:04
Plats: Styretrummet

Närvarande

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

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

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

Ordförande FnollK Petter ”Vilse” Miltén
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström

Ledamot Foc Olle ”Tok-Olle” ”Øhl-Aus” Månsson
Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.02.

§2 Val av
justerare

Petter Miltén väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4
Inadjungeringar

Olle Månsson inadjungeras med yttrande- och närvarorätt.

§5 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har varit på Grand Canaria. Han har delat ut priser på sektio-
nens middag, och suttit på FUM i 5 timmar.

– Pernilla har arrat en bastu. Har varit på möte med lokalstrateg.
– Lotta har arrat en budget till Kärnstyrets aspning och börjat rota i sek-

tionspinsfrågan.
– Gustav har arrat sektionsmöte.
– Sofia är sjuk.

• FnollK: har arrat Phadder Vår och varit på teambuilding.

• FARM: har arrat en lunchföreläsning och varit på ARMU. Joakim har också
varit på Styret.workshop.
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• DP: har haft rustkalas, asparna var duktiga. Mer asparr kommer.

• SNF: har arrat BSD sen senast. Victor har varit på möte med KL, Nikola och
Jana om det psykosociala läget på sektionen.

• Foc: har arrat en bastu som var mycket uppskattad. Har aspning.

• F6: har arrat i sektionens vecka och det gick bra. Asparna planerar ET-raj.

§6 Info
• Victor informerar om att de ska arrangera en mastersmässa.

• Martin informerar om ett möte med A-styret. De har en del att fixa inför
tävlingen, men det är goda chanser att det är klart till hösten.

• Joakim informerar om workshopen. Det var intressant ibland. Där belystes
bland annat olika styrens struktur. En idé som även dök upp gällande FARM:s
egna arbete är att de arbetar väldigt självständigt. Det vore klokt om övriga
kommitéer på sektionen ibland samarbetade med FARM.

• Petter informerar om att FnollK har preliminärt bokat lokaler och lagt schema.

• Sebastian och Pernilla har varit på möte med lokalstrategerna. Det är inte
uppenbart att teknisk service kommer flytta, men mycket kommer att ändras i
fysikhuset den kommande tiden.

• Sebastian informerar om FUM. Där lyftes idéen om att KL skall utökas med en
IT-ansvarig. Det sköts ner. Något annat som lyftes var regeringens proposition
om forskningsmedel. Det kan komma att missgynna anslag för renrummet och
Onsala observatorium. Tråkigt för oss F:are.

§7 Aspbudget
Styret

Vi tycker den ser bra ut.
Beslut: Att godkänna Kärnstyrets aspbudget.

§8
Studentrösten

Det äger rum på cocktailpartyt LP4, inga konstigheter. Som förslag på frågor lyfter
vi attityder teknologer och program emellan. Ett annat förslag är att belysa arbets-
markandsfrågor och mastersmottagning. Kärnstyret fixar detta i LP4.

§9 Fyllnadsval Erik Levin stiger in. Han söker fanbärare för att det verkar kul att bära flaggor,
och han vill ha en ursäkt att köpa en frack. Han kan stå rakt, vilket är en fördel.

Jack Vahnberg söker fanbärare. Han vill representera F-sektionen med flaggor.
Han tänker köpa en frack med Erik.
Beslut: Att välja in Erik och Jack till fanbärare i klump.
Per Hirvonen söker redaktör i Finform. Han tycker det verkar nice. Han tycker inte
att man bör kunna något om journalistik för att göra Finform. Han kan skillnaden
på de och dem.
Beslut: Att välja in Per till redaktör i Finform.
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§10
Skyddsrummet

Pernilla ska skicka ett argt mail om att alla aktiva ska sköta sin skit och om de inte
gör de så slänger hon allt. Måndag läsvecka ett skall vi även städa styretrummet. Vi
beslutar om det.

Beslut: Styret städar styretrummet 20 mars.

§11 Aspaffischer Efter ett argt telefonsamtal från huset har alla aspaffischer dragits ner. Aspaffischer-
nas framtid är en diskussion som måste tas till höstens aspomgång. Martin föreslår
att smida medan järnet är varmt och ta ett möte nu i vår. Det låter bra.

§12 Incident Denna diskussion sker bakom stängda dörrar.

§13 Pant Just nu har vi ingen pantansvarig. Martin skall ta diskussionen med DP om de kan
sköta det i framtiden.

§14 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§15 Nästa möte Nästa möte blir 09 mars 2017.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:00.
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