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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

15 november 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” Arvidsson

Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Johan Arvidson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet Kärnstyret

– Annika ska prata med Ida inför Hans Bäckberg mötet.
– Raz har kollat upp nycklar till kassaskåp.
– Ankan har gjort ett halvt julkort, en affisch för sektmötet samt kollat med

TS om Focusacces.
– Jossan har bokat sal till sektmötet och ska boka Focus.

FARM har haft lunchföreläsning och BSD. Ska marknadsföra F-dagen nu, bla
till masterselever.

NollK har aspning, med bla OPDD vilket gick bra.

Foc har beställt flipperdelar. Har långsiktiga planer på att uppkalla en automat
efter sin förening, den ska heta Focumaten.

SNF Har stått med SAMO och SU och pratat rättigheter kring examination
med folk i Signes. BSD var lyckat men kaosade lite pga salsbyte. Planerar att
ha aspning.
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Sekreterare
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F6 Har haft luciasittning, det var lyckat. Ska ha zombiesittning på fredag. De
har lanserat den bland annat med en film, vilken Styret tycker är väldigt läskig.

§5 Utvärdering
Bandartjobang

Foc hade kul på sittningen. Alla var väldigt nöjda med toastarna, utom Jak som ville
sjunga mer. Möjligen är det bra att ha det på en helg för att locka alla. Jossan tycker
det kanske krockar med annat. Alla verkar nöjda med det nya konceptet.

§6 Övriga frågor Buss till bastun Foc undrar vem som ska boka bussen. Jak tycker det är
vettigt att Styret gör det så att hela Foc kan vara på plats i bastun. Jossan
bokar bussen. Kanske Hisingbuss eller Solbergs.

Sektionskonspiration är när vi har sektmöte. Synd.

Inför sektionsmötetMäsk undrar om vi ska ha NollK valet först så att de som
inte kommer med kan söka andra poster istället senare under mötet. Det ställer
högre kvar på Ordföranden att hålla intervjuerna effektiva. Styret bestämmer
att det ska vara NollK val, ngt annat, fler val. Dock ska invalen inte börja innan
kl 17. Vi ska även försöka få dit kåren och informera om läsårsindelning. Mötet
börjar kl 16 den 28de novemer.

Sektionshäst Mäsk som utgör hela gruppen för sektionshäst redogör för grup-
pens arbete. De har hittat en vit hästmask som man kan köpa, sen kan den
som är häst ha vita kläder på sig och så får Dragos rida på hästen. Under
Cortegen kan hästen och Dragos bytas av med ridandet. Styret bestämmer att
arbetsgruppen ska presentera sitt arbete på sektionsmötet så att vi kan klara
av den punkten på verksamhetsplanen.

§7 Nästa möte Nästa möte blir 22 november 2012.

§8 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 12:46.

Veckans serie featuring Dragos
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