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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

04 maj 2017

Tid: 12:05
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 Petter ”Vilse” Miltén
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström

Vice ordförande Foc Henrik ”Spankie” Söderberg
Ordförande FARM Joakim Sällberg

Asp Kärnstyret Erik Persson

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12:05.

§2 Val av
justerare

Joakim Sällberg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har skrivit preliminär VP och röjt i skyddsrummet.
– Pernilla har planerat storteambuilding, skrivit preliminär VP och röjt i

skyddsrummet.
– Lotta har hållt på med kvartalsrapport. Skrivit preliminör budget.
– Gustav har hållt på med valberedning, arrat inför sektionsmöte.
– Sofia har hållt på med valberedning och mailat SO och Jana.

• FnollK: har haft möten och varit på inköpsresa.

• FARM: har haft en lyckad McKinsey-kväll, 30 personer dök upp.

• DP: har haft många arr och ska snart ha fin-DuP.
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• SNF: har arrangerat BSD. Den gick bra, förutom att matbeställningen gick
dåligt. De har också fler än noll aspar.

• Foc: har haft chilimeck, ett asparr där Foc med aspar kokar en stor chiligryta
och medan den puttrar så meckar de flipper.

• F6: planerar överlämning.

§5 Info
• Martin informerar om utemiljötävlingen. På tisdag nästa vecka skall juryn sam-
las för att avgöra det vinnande bidraget.

• Pernilla ber alla närvarande att informera sina aspar storteambuildingen, och
att anmäla dem till SuS-utbildning.

§6
Valberedningen

Joel Berg i valberedningen kommer in. Han annonserar ledamöterna som de föreslår
till F6, DP och Foc.
Beslut: Att godkänna valberedningens förslag på ledamöter i F6, DP och Foc1.

§7 Avgång
TM-SAMO

Erik Johansson kommer in och avsäger sig sin post som TM-SAMO, då han är no-
minerad till nästa års Kärnstyre.
Beslut: Att låta Erik Johansson avgå som TM-SAMO.

§8
Skyddsrummet

Änkå och Pernilla har rensat skyddsrummet. Allt som var på golvet kommer slängas
på måndag om ingen hämtar det. Det kommer bli en del nyfrigjord plats. Det kan
nästa Styret fördela till alla aktiva på sektionen.

§9 Sektionsmöte Nästa vecka är det sektiosnmöte. Vi har fått in tre ytterliggare motioner utöver den
från 3D-teamet, och en felaktigt formulerad motion som inte kan tas upp.

Fanfareriet vill ha ett par åliggande och en budget. Vi kommer överens om att
avslå motionen i sin helhet, då det är onödigt att reglementesföra en massa ytterlig-
gare åligganden för våra funktionärer. Man kan fritt äska pengar från sektionspotten
om man vill arrangera något som funktionär.

Sektionsnörd vill instifta ett vandringspris till den Nollan som skriver bäst på Dra-
gostentan. Det är ett kul initiativ, men det är inte nödvändigt att motionera till
sektionsmötet gällande sådana här frågor. Vi yrkar på avslag, men uppmuntrar till
att utveckla tanken.

3D-teamet vill bli en intresseförening på sektionen och har skickat in fullständi-
ga stadgar. Inga konstigheter.

Arbetsgrupp Focus utemiljö motionerar om ... det här kan vi fylla i sen
1Nomineringarna finns på ftek.se
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§10
Årskursforum

Victor håller låda. Ett årskursforum är ett större möte där alla sektionens medlem-
mar bjuds in till att gemensamt utvärdera det gångna året i ett helhetsperspektiv.
Formatet som föreslås är att SNF bjuder på lunch, och det är då i kopplingen till
denna lunch som forumet hålls. Det kan ses som en vidarutveckling på det gamla
konceptet årskursutvärderingar på enkätform. Styret är positiva till konceptet och
SNF har som ambition att genomdriva det i år.

§11 Preliminär
VP

Sebastian föredrar den preliminära verksamhetsplanen. De spontana tankarna från
Styret är att det är många punkter, men de punkterna som är med är samtliga
intressanta. Det finns möjlighet att ändra i den inför nästa läsår.

§12 Preliminär
budget

Lotta föredrar preliminär budget inför nästa läsår. Vissa budgetposter, såsom IT och
valberedning, sjunker. Sektionens vecka får mer pengar. Detaljerna kan man hitta i
den budget som skickas med i sektionsmötets slutgiltiga kallelse. Återigen budgeterad
sektionen för att gå back - vi har de senaste åren gått alldeles för mycket plus.

§13 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 11 maj 2017.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:06.
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