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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

5 maj 2011

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Kristina ”Kraz” Berndtsson
Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil ”Solle” Bashirinia
Sekreterare Simon ”Skåning” Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson
Ordförande DP Marcus ”Mäsk” Birgersson
Ordförande F6 Jonas ”Japan” Landberg

Representant FnollK Sara Grettve
Ordförande SNF Viktor ”Meffe” Nilsson
Ordförande Foc Jonas ”Jesus” Flygare

Ordförande FARM Daniel ”Polly” Pettersson
Tillträdande ordf Cecilia Hult
Tillträdande vice Otto Frost

Tillträdande kassör Nils Wireklint
Tillträdande sekreterare Daniel Svensson

Tillträdande ledamot Tora Dunås
Tillträdande ordförande DP Simon Nilsson
Tillträdande ordförande F6 Björn Herder

§1 Mötets
öppnande

Kristina öppnar mötet 12:03.

§2 Val av
justerare

Daniel Pettersson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Inga beslut att föja upp från förra mötet. Balnågonting har fortfarande inte läm-
nat något underlag, RUFUS har haft möte men inte kommit fram till något, och
mastergruppen har fortfarande inte haft möte.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: har haft sektionsmöte och förberett överlämning. Lars har varit
på SU-möte; de tycker att det här med Facebook är en bra grej. Han berättar
även att Sjö tydligen har ett nyhetsbrev som går ut en gång i veckan, men vi tror
inte att det skulle fungera på vår sektion. Vi verkar i alla fall ha jämförelsevis
bra uppslutning på våra sektionsmöten.

• FARM: har ordnat det sista med CERN-resan och börjat ringa företag inför
F-dagen.
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• NollK: har planerat nollning, och skrivit utkast till phadderkontrakt.

• Foc: har inte gjort så mycket, utom att välja in nya Foc och vara allmänt sköna.

• SNF: har haft sitt sista BSD, tackat av Cederwall och fått in anmälningar från
räkneövningsledare. De har pratat med Jana om bl.a. bonuspoäng också.

• F6: har valt in nya F6 och haft teambuilding.

• DP: har varit på sillfrukost, heldagssittning och gått av. De har planerat över-
lämning och finDuP.

§5 Phadder-
kontrakt

NollK delar ut ett kontrakt, och mötesdeltagarna läser igenom. Kontraktet är tänkt
att skrivas på av alla phaddrar och ska dra upp lite riktlinjer för hur man ska bete sig
som phadder. Kristina saknar konsekvenser, och att fler nyktra phaddrar ska finnas
på plats. Konsekvenser kan vara ex. avstängning som phadder eller i allvarliga fall
upplösning av phaddergruppen. Skåning kan korrläsa nästa version; Styret är i alla
fall nöjda med andemeningen.

§6
Phaddergrupps-

ansvariga

Följande phaddergruppsansvariga skall godkännas:

ph1: Filippa Borg

ph7: Jonathan Arvidsson

ph8: Karl Gustavsson

ph9: Marcus Birgersson

34: Annika Lundqvist

69: Jonatan Wårdh

255: Simon Sigurdhsson

666: Britta Thörnblom

Marcus och Simon är jäviga, och avstår därför från att ha någon åsikt i frågan.
Resten av styret är i alla fall nöjda.

Beslut: Phaddergruppsansvariga enligt ovan godkännes.

§7 Lokalvård Lokalvården tycker att våra möbler är tunga och jobbiga, och att de står fel. De får
inte stå så tätt, och inte stå som stora fyrkantiga bord. Lars föreslår att vi ta bort
bord, eftersom det inte finns plats för så många vi har. Det är ändå inte fullt i Focus
under lunchen, så det gör inget att ta bort bord.

Vi vet inte om vi får fler sopstationer, men vi kommer i alla fall få en pantlåda
(den som står i Signes nu). Det är oklart om vi tömmer den själva.
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§8 Antal
valberedare

Vi måste se till att diskussionen om antal valberedare undviks. Kristina vill inte ha så
många, det blir skrämmande, säger hon. Cecilia hävdar att man behöver många, för
att kunna få korrekta anteckningar i slutet. Någon annan påpekar att fler valberedare
innebär fler infallsvinklar. Skåning tycker att det lättare att välja in fyra och ha som
praxis att inte vara alla fyra, men inte skriva in det i reglementet. Det passar bättre
i styrdokumenten.

Viktor påpekar att han vill undvika diskussionen på sektionsmötet, men att han
inte vill att det förs in i reglementet hur många som faktiskt sitter på mötet. Kristina
håller med. Viktor och Otto kan få skriva ihop en proposition, så får nästa styre
bestämma sig för om de vill lyfta den.

§9 Övriga frågor • Arbetsgrupperna: Kristina vill ha en deadline för arbetsgrupperna. Hon vill
gärna ha en liten rapport på Styretmötet lv7, så att arbetet kan lämnas över
till nästa år.

• Inval: Cecilia tycker att det är olämpligt att personen som ska väljas in är kvar
när man frågar om beslutet är enhälligt. Simon påpekar att detta egentligen är
emot styrdokumenten, men att mötesordföranden brukar missa detta.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 12 maj 2011.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Kristina 12:35.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Daniel Pettersson
Justerare
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