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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

11 maj 2017

Tid: 12:06
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Sebastian ”Änkå” Bergström

Vice ordförande Pernilla ”&Pille” Tanner
Kassör Lotta ”Lejon” Bergbom

Ledamot Sofia ”Karlsson” Karlsson
Ordförande DP Martin ”Ruski-Patruski” Gardfjell

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

Ordförande FARM Joakim Sällberg
Asp Kärnstyret Carl Jendle

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12:06.

§2 Val av
justerare

Petter Miltén väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har skrivit motionssvar och mailat folk angående incidenter.
– Pernilla har skrivit motionssvar och mailat kring incidenter.
– Lotta har bankat in verifikat i datorn och pratat om budget med folk.
– Gustav är sjuk.
– Sofia har ägnat sig åt mastermottagningsmöte och sektionsmötesarrande.

• FnollK: har ordnat 50 års jubileum, det gick bra. Dessutom förstörde de heli-
koptern när de skulle handla mat till sektionsmötet.

• FARM: har haft lite rokad på poster och fått en ny medlem.

• DP: har representerat på jury-möte för uteplatsen. DP har FinDuP på fredag,
de är taggade. Dessutom har det varit inval av nya DP.

• SNF: har inte haft några arrangemang alls, utan istället koncentrerat sig på
att skriva överlämning. Har fått massa nya SNF.

• Foc: var inte här.

• F6: var inte här.

Sebastian Bergström
Ordförande

Sofia Karlsson
Mötessekreterare

Petter Miltén
Justerare
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§5 Fastställande
inval

sektionsmöte

Alla inval på sektionsmötet gick enligt nomineringarna, och vi vill fastställa alla inval.

Beslut: Att godkänna alla inval enligt sektionsmötesbeslut.

§6 Incident Denna diskussion sker bakom stängda dörrar.

§7
Mastersstudenter

Internationella masterstudenterna känner sig utanför och vill också vara med på ar-
rangemang. Vi måste bli bättre på att inkludera dem. Sofia lyfter att det viktigaste är
hur vi informerar dem om vad som händer på sektionen. Metoder för kommunikation
bör utvärderas under nästa år. Det är ett perfekt ansvarsområde för den nya informa-
tionsansvariga! Dessutom måste sektionen bli bättre på att ha PR på engelska. Ett
förslag som lyfts är att skapa en facebookgrupp för alla associerade masterprogram
till F.

§8 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 18 maj 2017.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 12:59.

Sebastian Bergström
Ordförande

Sofia Karlsson
Mötessekreterare

Petter Miltén
Justerare


