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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

7 februari 2013

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

Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergström
Ordförande SNF Martin Eriksson
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidson

Ordförande FARM Elin Romare

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Rundabordet Kärnstyret

– Annika har fixat med Sektionens dag.
– Mäsk har varit på möte med Bilnisse.
– Ankan vet inte vad hon gör just nu, men det blir nog bra tillslut.
– Jossan planerar sektionens dag. Jobbar på att få en översikt över allergier

och sånnt.

FARM fixar med Cern-resan och sektionens dag.

NollK ska ha lunchföreläsning.

DP förbereder 25års jubileum som kommer pågå i dagarna två. Det är därför
ingen DuP för vanliga dödliga den här fredagen. Har även satt upp aspafficher.

Foc har haft sektionsaktiva bastu. Den var jättekul att arra, hade bra stämning
och gött käk.

SNF har bestämt vilka som ska få Guldäpplet och haft teambuildning.
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F6 har haft Gasque, gick bra. Matchar blommor med servetter och gör aspaf-
ficher.

§4 Sektionens
dag

Vi kollar av så att alla har koll.

§5 Sektionsmöte Nästa möte blir inte den 20de februari utan den 21 februari kl 17.15. Detta eftersom
kårens dag är den 20de. Tyvärr kommer det drabba dem som har labb men vi kan
alltid lösa det genom att flytta punkter.

§6 Justerare och
rösträknare

På förra sektionsmötet blev det dumt att ha justerare och rösträknare i samma post
eftersom de behövde vara ute och räkna mycket. Ankan föreslår därför att man
ändrar i Övriga Styrdokument så att man separerar de två uppgifterna. Rösträknarna
kommer sedan behöva signera ett rösträkningsprotokoll men inte hela protokollet.
Alla tycker det är genialt.

Beslut: Styret beslutar att: ändra i Övriga Styrdokument under Sektionsmöte från
”val av 2 justerare tillika rösträknare” till ”val av två justerare” och ”val av två
rösträknare”.

§7 Bardisken
Focus

Bardisken är trasig. Ponani har koll på läget, vi kommer få betala men huset kan
troligen hitta någon som kan lösa det. I nuläget ska man vara väldigt försiktig med
disken.

§8 Fyllnadsval Mäsk tycker att valberedningen ska nominera även fyllnadsval. Detta för att Styret
ska slippa intervjua folk under sittande möte. Styret tycker det låter bra.

Beslut: Styret beslutar att: fyllnadsval om möjligt ska hanteras av Valberedningen.

§9 Sektionspott Raz har skrivit en text om sektionspotten som ska reglera hur och vem som får äska
ur potten. Styret tycker att riktlinjerna är vettiga och skall hållas samt publiceras på
ftek.

Beslut: Styret beslutar att: anta riktlinjer för äskning från Sektionspotten.

§10 Gemensam
asplista

Mäsk tycker att vi ska starta listan även om alla inte är jättepepp. Vi kör det som
en testomgång och de föreningar får vara med som vill. Mäsk startar upp listan.

§11
Teambuilding

Är flyttad till måndagen den 11de kl 17.01 på Focus. Ankan handlar Tacos, bokar
bowling till kl 20, Jejje fixar biljard.
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§12 Kompost Kasper har mailat och sagt att han vill köpa en tunna till komposten. Styret tycker
att tunnan är fin, dessutom finns det Sektionsmötesbeslut på att den ska köpas.
Styret uppdrar Ankan att meddela Kasper att han kan köpa tunnan och få pengar
av Raz. Håkan säger att DP gärna vill tvinga nollan att tömma komposten.

Beslut: DP ska ta hand om komposttömningen.

§13 Övriga
frågor

Bilnisse Timavgiften på Tvåan kommer höjas eftersom bilen kostar mer än den
drar in pg.a. reparationer. En ny kolumn för tullavgifterna kommer införas, så
man måste hålla koll på när man passerar en tull. Om ett år har man möjlighet
att kolla av hur mycket tullkostnaderna varit på och slå ut dem på alla på något
sätt. Bilnisse vill kolla med FARM hur det går med spons till bilen, typ någons
logga eller så? FARM kollar upp det.

Anslagstavlan i hallen Ankan vill göra en piffig poster istället för den fula
kalendern. Typ alla tycker det är en strålande idé så hon arrar.

§14 Nästa möte Nästa möte blir alla hjärtans dag.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:00.

Veckans serie featuring Dilbert och Dagobert
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