
Möte 2012/13:STYR-08
Styretmötesprotokoll 18 oktober 2012

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

18 oktober 2012

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Annika Lundqvist

Vice Ordförande Marcus ”Mäsk” Birgersson
Kassör Rasmus ”Raz” Andersson

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

Ordförande F6 Jessica ”Jejje” Lybark
Ordförande FnollK Filip ”Fanta” Hjort

Ordförande SNF Pontus Granström
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidson

Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg
Kassör F6 Filippa Lundin

Revisor Olof ”Pördie” Elias
Revisor Soheil ”Solle” Bashirinia

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Filip Hjort väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet Kärnstyret

– Annika har gjort många saker. Utöver mail. Hade KU-möte (alla ordfö-
randen) där man bland annat pratade om sektionskonspiration. Vår sek-
tionskontakt kommer och hälsar på nästa möte. Läsårsindelningen är upp-
skjuten ett år (hurra enligt kåren). De pratade även dispositions avtal, det
är jättevikigt att man sköter sig.

– Mäsk har gjort absolut ingenting.
– Raz har varit på kärnstyretmöte och nöjesutskottsmöte. Det diskuterades

vilken dag pubrundan ska ligga. Det verkar som att det är femti femti vad
folk tycker. Nästan alla i NU tycker dock att torsdag e nice så de skrev ett
yttrande om det. Ang Gasquen så står det i Kårens verksamhetsplan att
det ska se över hur Gasquen ska användas i framtiden. Den går på samma
alkoholtillstånd som JA och så vidare så om det händer något som gör att
Gasquens tillstånd dras in så kommer det drabba hela kårhuset.
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– Ankan har fixat listan över alla sektionsmedlemmar.
– Jossan har varit på kärnstyretmöte.

FARM har mycket med F-dagen.

NollK har satt upp aspafficher och planerat aspning.

Foc har varit o handlat. Det var kul med safesex (vecka alltså).

SNF har mycket med coctailpartyt.

F6 har arrat gasque med sittning, det gick jättebra. Det verkar som att de får
gasquen så de planerar för det. ET raj på gång!

§5 Representant
i Utbildnings-

området

Annika och Pontus är intresserade av att sitta. Det kommer de göra bra.

§6 Revisorer Revisorerna är på besök och pratar om bokföring. Vi kommer fram till att F6 ska
köra vidare som de tänkt och så får vi en rapport i LP4 från Filippa på hur det har
gått. Under tiden kollar Raz vidare på hur de andra sektionerna gör.

§7 Övriga frågor Skrivare Mäsk tycker att vi borde ha en skrivare på styretrummet. Alla skulle
behöva skriva upp hur mycket man printar. Man skulle kunna ta pengar från
kontorsmaterial posten. Mäsk kollar upp och kommer med ett förslag.

Lund Maila Annika anmälan. Det blir kul!

Sektionens dag Vi har fått mail med datumförslag: 9 februari. Vi kommer fram
till att det är ett bra datum.

Nycklar Vi får lite nya idéer på hur vi ska se till att pateter inte har nycklar.
Krav på att ha lämnat in alla nycklar för att få ansvarsfrihet. Max 2 nycklar ute
samtidigt till ordförande och kassör, 1 till övriga. Det ska göra att föreningen
kan säga att de kommer få problem med nycklar till nästa år om inte alla
nycklar är inne som ska vara det. Vi diskuterar vidare nästa möte.

§8 Nästa möte Nästa möte blir 1 november 2012 eftersom det är tentavecka ivägen.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:03.
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