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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2017-09-07

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle

Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson

Informationsansvarig Johan Winther
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Petter Miltén Från 12:08
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Joakim Sällberg
Arbetsgrupp utemiljö Martin Gardfjell Från 12:08 Till 12:15

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:02 av Erik!

§2 Val av justerare Erik Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Martin Gardfjell adjungeras in med närvaro- yttrande- och förslagsrätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Persson har varit på FUM-kickoff, KU och förbereder sig för
FUM. Han har deltagit på incidentmöten och möte om Bert-
Inge priset.

– Lina har varit på flera möten, bl. a NU.
– Johan har deltagit på möte angående Bert-Iinge priset.
– Johansson har deltagit på SU.
– Andreas har arbetet för att driva in gamla nycklar.

• FARM: fortsätter kontakten med företag. Sveriges ingenjörer kom-
mer erbjuda gratis kaffe på Focus.

• Foc: har arbetat med sina flipperspel.

• SNF: har deltagit på UU, arrat cocktailparty och föreningskväll.
De jagar just nu kursutvärderare.

• F6: har precis arrat gasque.

§6 Uppdatering utemiljö Martin informerar om situationen och vi väntar på ett uppdaterat för-
slag som tas mellan Huset och arkitekterna. Arkitekterna som vann
tävlingen har i nuläget inte fått prispengarna. Carl utreder om vi eller
Huset ska stå för summan. Martin jobbar vidare och försöker få till ett
möte.
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§7 Information

• Brandövning 26/9, troligen 13:30.

• KU: KO informerade om att phadderkontraktet gäller för alla
som deltar på arrangemang under mottagningen, oavsett om man
skrivit på det eller inte. IT-styrelsen har tagit in ett extern före-
tag för att granska deras ekonomi och kommer informera oss vid
eventuella förändringar.

• Sektionens vecka blir vecka 8 och sektionens middag 22/2.

• UU: Från och med nu måste man anmäla sig till tentor. Man kan
alltså inte skriva tentor i mån av plats längre. Ekonomisk anled-
ning då man måste manuellt behandla de som skriver oanmält.

§8 Teambuildning Prison island i 2 timmer ser lovande ut. 18/9 på eftermiddagen, preli-
minärt 17:30.

§9 Mastergrillning Grillning på Origogården den 15/9. Carl fixar en inköpslista vi kan skic-
ka med en kommitté som handlar mer frekvent.

§10 Workshop VP Doodle för detta kommer ut i början av nästa vecka.

§11 Programråd
MPLOL/KPLOL

SNF tar över frågan.

§12 Mottagningen Mottagningen fortgår på ett bra sätt! F ligger trea i mottagningskampen
och ikväll kommer det avgöras. Föreningskvällen hade ett nytt upplägg
och Petter tar gärna emot utvärderingar.

§13 Incident Diskussionen skedde bakom stängda dörrar.

§14 Verksamhetsavtal Verksamhetsavtalet som UO nämnde förra styretmötet har nu kommit
till Persson.

§15 Övriga frågor

• F6 undrar hur många som är lämpligt att ha SUS-utbildade. Tidi-
gare styretbeslut godkänner att de får utbilda fler efter deras egna
omdöme.

• Det börjat bli väldigt mycket pant vilket behövs hanteras.

• Chalmers ingenjörsutbildningen håller en ledarutbildning den 19/9
och vidarebefordras till Styret.

• Styret blir mejlbombade av felanmälningar. Vi väljer att lägga
Johansson som mejlkontakt.

§16 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:01 av Erik!
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Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Erik Johansson
Justerare

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