
Möte 2012/13:STYR-08
Styretmötesprotokoll 11 oktober 2012

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

11 oktober 2012
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Närvarande

Ordförande Annika Lundqvist
Vice Ordförande Marcus ”Mäsk” Birgersson

Kassör Rasmus ”Raz” Andersson
Sekreterare Annika ”Ankan” Johansson

Ordförande DP Mikael ”Håkan” Wallroth
Vice Ordförande F6 Milica ”Duracell” Bijelovic
Ordförande FnollK Filip ”Fanta” Hjort

Ordförande SNF Pontus Granström
Skeppskatt Foc Olof ”Pördie” Elias

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Mikael Wallroth väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Fyllnadsval
Mastersansvarig

i SNF

Vi intervjuar Karl ”Netto” Gustavsson, han söker posten som Mastersansvarig i SNF.
Netto tycker att det borde finnas någon som har koll på Mastersgrejer i SNF. Han
går på master nu: Nuclear. Netto tycker att det borde byggas upp en struktur kring
SNF på Mastersnivå. Han tror att det vore bra att plocka en person från varje
masterprogram. Hur rekryteringen ska gå till är något han ska klura ut men han är
på det klara med vad som åligger en Masteransvarig. Netto gillar dessutom att gå på
Coctailpartyn, har gått på nästan alla hitills. Efter en kort överläggning går Styret
till beslut.

Beslut: att välja Karl ”Netto” Gustavsson till Mastersansvarig i SNF

§5 Spexets
stadgar

Spexet antog nya stadgar igår. Ankan har haft möte med dem ansvariga och konsta-
terar att stadgorna följer våra stadgar och reglementen.

Beslut: att godkänna F-spexets nuvarande stadgar

Annika Lundqvist
Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare

Mikael Wallroth
Justerare
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§6 Övriga frågor Utbildningsområdet Annika undrar vilka som ska gå på utbildningsområdes-
mötena. Pontus tycker att det verkar kul. Annika kollar upp vem som ska vara
där.

Schemaläggning Exp-fys Ibland får studenterna bara 15min lunch mellan
labbar och föreläsningar. Det är dumt. Mäsk tycker att Pontus ska ta med sig
det till programrådet. Förra året sågs det som en schemateknisk miss men nu
när det hänt två gånger så måste det vara något mer.

Lund Vi har fått inbjudan till att åka till Lund. Styret tycker att alla i styret
ska få åka om de vill. Vi tror att det kommer bli mycket givande.

§7 Nästa möte Nästa möte blir 18 oktober 2012.

§8 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:00.

Veckans serie featuring finaste Fia
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Ordförande
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Sekreterare
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