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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2017-08-31

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle

Sekreterare Andreas Gustaver
Informationsansvarig Johan Winther

Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Vice ordförande FARM Niklas Moszczynski
Ordförande utbildningsenheten Oscar Holke Från 12:15 Till 12:32

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Sofia Karlsson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protkoll läggs till handlingarna.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Lina har haft mejlkontakt.
– Carl har fixat en adapter och övrigt kassörsarbete.
– Johan har skickat ut anmälan för mastersgrillningen.
– Andreas har fixat så vi har cid till nollan och haft möte med

SNF angående digital signering.
– Persson har varit på möte med AO och pratat om focpay.

Han har även ett par möten inplanerade.

• FARM: har arrat alumnikväll.

• FnollK: har arrat gyckelsittning.

• DP: är igång med att arra pubrunda.

• Foc: arbetar med focpay och fixat med sina flipperspel.

• SNF: har varit på programråd och är igång inför sitt cocktailparty.

• F6: har precis arrat bastu och fortsätter sitt arbete inför sin gas-
que.

§5 Information

• Fyll i doodle för teambuildning.
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• Anmälan till styretutbildningen stänger 6/9.

• Vi har fått våra ansökningar om serveringstillstånd godkända för
första halvåret.

• Kåren tycker det ser bra ut med focpay och ska kolla vidare på
ämnet.

§6 Adjungeringar Oscar Holke adjungeras in med närvaro- yttrande- och förslagsrätt.

§7 Kårkontakt Oscar Holke, UO, är vårt kårkontakt i kårledningen och presenterar sig
själv och vilka stöd man kan få hos kårledningen. Det kommer finnas
ett verksamhetsaval som gås genom i september och februari som visar
vilka krav kåren kan ställa på styrelser och tvärt om.

§8 Mottagningen Varierande intresse bland nollan på arren, vissa är populära och andra
mindre.

§9 Skada på sektionsbil Helikoptern skadades i samband med att Djungelpatrullen handlade på
Axfood. Skadan är orsakad av föraren och, då det var inför ett sektions-
arrangemang, faller självrisken på kommittén.

Beslut: Styret fakturerar Djungelpatrullen på 3500kr för självrisken.

§10 Bengt-inge pris Vi behöver göra mer reklam i mån om att öka intresset. Persson och
Johan kommer ha möte med berörda parter.

§11 Övriga frågor

• Bord och stolar som köptes in ett par år sen vilket finansierades
bland annat av programmet. Det ser lovande ut inför kommande
renoveringar.

• Vi har haft problem med kontakten mellan huset gällande uteplat-
sen. Vi följer upp genom att mejla och går förbi deras kontor.

§12 Mötets avslutande Erik avslutar mötet 12:45!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Sofia Karlsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sektionssekreteraren (styret.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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