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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

21 mars 2013

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

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” Bergbom
Ordförande SNF Martin Eriksson
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidson

Ordförande FARM Elin Romare

§1 Mötets
öppnande

Mäsk öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Flaggstången Nu har kranfirman varit på plats och tittat på förutsättningarna för att reparera
flaggstången på taket med hjälp av en kran. Det krävs en kran med 70 m utskjut
för att utföra jobbet. Priset blir följande: Krankostnad baserat på 3 timmar (fram-
och återkörning, iordningsställande av kran, utförande av arbetet) inkl tillstånd som
krävs 11.000:- Arbete inkl framkörning - våra montörer 2.800:- Material (ny kula med
kullager, extra stark lina) 1.145:- Priserna gäller exkl moms.

Styret diskuterar medelmsnyttan i att lägga så mycket pengar på flaggstången.
Vi diskuterar även andra alternativ. Ankan hör av sig till Olbers och säger att han
får lägga en motion om han vill.

§4 BalNgt och
Sektionens dag

Mäsk har pratat med BalNgt om att åligga dem att hjälpa till med Sektionens dag.
De är positiva idéen eftersom de tror att det skulle vara bra att ha ett arr att ”öva”
på.

Mäsk tycker att vi ska ta ett Styret beslut på att Balngt ska vara Styret behjälpliga
under arrangerandet av Sektionens dag. Det innebär att vara med i planeringen och
genomförandet. Han tycker att vi ska testa det ett år och utvärdera det. Det ska
även stå med i övriga styrdokument. Den långsiktiga planen är att skriva in det i
reglementet.

Marcus Birgersson
Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare

Josef Hansson
Justerare
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Beslut: Styret beslutar att ålägga Balngt att vara Styret behjälpliga under
arrangerandet av Sketionens dag. Styret beslutar även att nästa års Styre ska
utvärdera detta och om de anser det lyckat lägga en proposition på att föra in det i
reglementet.

§5 Focus Focusgruppen har kommit med ett förslag på vad de vill köpa in. Det handlar om:

• Ny spelhylla (lågt skåp med dörrar)

• Mickrohylla till mittendelen av Focus (där anslagstavlorna är)

• En soffa (på test för att se om den ”klarar av” Focus. Soffan är en skinnsoffa
Klippan från IKEA) med överdrag.

Styret uppdrar Mäsk att utreda huruvida soffan är tillåten att ha på Focus.

Beslut: Styret beslutar att uppdra åt Focus-gruppen att köpa in ovanstående saker
till Focus med medel ut F-fonden.

§6 FARMs-yta FARM tycker att det är jobbigt att inte ha någonstans att ha lunchmöten och för-
varingsutrymme. Styret ålägger Annika att utreda huruvida vi kan få möjlighet att
boka något grupprum i MC2 under lunchtid så att FARM och Kärnstyret kan ha mö-
ten där. Hon skall även se över möjligheten för FARM/SNF att få ett rum permanent.
När skyddrummet är uppstyrt ska FARM få förvaringsutrymme där.

§7 Fy världen 10 personer har preliminäranmält sig. Jejje åker tåg och köper en billig biljett.

§8 Övriga frågor Porto till Nollan kommer inte längre bekostas av Högskolan. Lotta frågar
Annika om vi kan be programmet istället.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 28 mars.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Mäsk kl 13:08.

Marcus Birgersson
Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare

Josef Hansson
Justerare


