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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

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

Ordförande FARM Elin Romare
Ny ordförande F6 Sabina Söderstjerna

Ny sekreterare Magdalena Jansson
Ny vice ordförande Karl Gustavsson

Ny kassör Vincent Eriksson
Ny ordförande DP Tobias Johansson

Ny ordförande FARM Jakob Lindqvist
Kårkontakt Johanna Svensson

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Rundabordet Kärnstyret

– Annika har varit på programrådsmöte. De pratade mycket om att dela
matlabkod.

– Mäsk har arrangerat stormöte och skrivit överlämning.
– Raz har varit på NU-möte och pratat om alkoholfria alternativ och att

det är viktigt. Det har även pratat om NollKs och styrets roll då trå-
kiga saker händer under mottagningen. Informerar om att vi fått en ny
säkerhetsansvarig Erik Eliasson.

– Ankan är bitter på nycklar och har arrat stormöte.
– Jossan har skrivit överlämning.

Annika Lundqvist
Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare

Lotta Bergbom
Justerare
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FARM har knölat med CERN.

NollK har haft möten med F6 o DP. Har en hälsning från MK: tänk på att det
heter mottagning, inte nollning.

DP har finDup. E klara. Nya DP har koll i massor.

Foc tänker köpa en ny jättebra automat.

SNF har pratat med Jana.

F6 arrar ETraj.

• Johanna vår kårkontakt tycker det är gott med tårta och att de nya är fina.

§4 Ny soffa En av sofforna på Focus faller ihop just nu. Han tycker att nollan ska ha någonstans
att sitta. Den nya soffan är inte typiskt jättedålig. Han tycker vi ska ha en till. Raz
säger att vi nog kan hitta pengar i hörnen.

Beslut: Styret beslutar att avsätta upp till 5000 pengar för att köpa en likadan
soffa som vi har.

§5 Nycklar Alla ska hämta ut sina depositioner på fredag lunch på Focus. De som utan godkänd
ursäkt inte lyckas med det kommer bara få 200kr i deposition.

§6 Rutiner kring
personval

Vi har en diskussion kring hur personval ska gå till. Vi kommer fram till att det vore
bra om man istället för att först diskutera hur många man ska välja in röstar om det
under den slutna omröstningen genom att skriva vakant på lappen. Man ska även
alltid kunna begära och få sluten omröstning.

§7 Övriga frågor Ombyggnaden Signes och Fibblan kommer vara försvunna under hösten. Det
kommer öppnas på vån 6 i forskarhuset för att plugga.

§8 Nästa möte Nästa möte blir om ∞.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 12:59.
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