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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

4 oktober 2012

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Annika Lundqvist
Kassör Rasmus ”Raz” Andersson

Sekreterare Annika ”Ankan” Johansson
Ledamot Josef ”Jossan” Hansson

Ordförande DP Mikael ”Håkan” Wallroth
Ordförande F6 Jessica ”Jejje” Lybark

Ordförande FnollK Filip ”Fanta” Hjort
Ordförande SNF Pontus Granström
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidsson

Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Dag Fahlin Strömberg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Pubrunda Pubrundan är lp2 på torsdag. F6 vill eventuellt arra Gasque under Pubrundan. I så
fall vill de ha hjälp av Dp att arra Fu6. Det ska gå att lösa.

§5
Sektionsmötet

Det fanns oklarheter kring bla vad man får lägga som ändringsyrkandande. I övrigt
var det bra.

§5.1 Tidskrift Ankan ska samla in förslag på tidskrifter via mail tills läsperioden är slut. Detta ska
göras reklam för via fb, ftek och affischer. Sen ska omröstningen ske. Det bästa verkar
vara att ha en extern sida där alla med CID kan rösta. Styret tycker inte är det är
ett problem om Chalmerister utanför F skulle känna för att rösta.

§6 F-spexets
stadgar

Spexet har skickat in förslag på nya stadgar. Syret är oroande över att de med de nya
stadgarna inte har några möjligheter att kontrollera hur hög andel icke-Fare de har i
föreningen. Om de blir fler än hälften kan Spexet inte vara medlemsförening hos oss
längre vilket vore tråkigt. Ankan pratar med de ansvariga och därefter tar Annika
ett beslut för styrelsens räkning.
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Sekreterare
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§7 Övriga frågor Kassaskåpsnyckel Foc undrar om det händer något. Raz säger att han ska
kolla upp det.

Sektionsloggan Jak tycker loggan beter sig konstigt. Alla håller med. Pontus
kollar upp det.

F6 nytt strecksystem F6 har ett nytt strecksystem. Styret gillar systemet.

§8 Nästa möte Nästa möte blir 11 oktober 2012.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 12:50.

Veckans serie featuring allas vår Wally
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