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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte
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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Kassör Vincent Ericsson
Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson

Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge
Ordförande DP Tobias ”TJ” Johansson
Ordförande F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna

Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergbom
Ordförande SNF Emilio Jorge

Ordförande FARM Jakob Lindqvist

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Sabin Söderstjerna väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

TM föredrar föregående mötes protokoll. Skrivaren är trasig, så protokollet är ej
justerat och kan därmed ej läggas till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har kommunicerat med Linköping angående småsaker. Det var tydligen
Kraz år1 som slarvade bort de digitala dispavtalen, TM om-TeXar under
jullovet.

– Netto
Har valberett och upptäckt att valberedningen har en enorm budget. Hyl-
lorna har kommit och står i korridoren på en tämligen opraktiskt plats.
Kommer att ta hand om dem när det blir tid.

– Vincent
Förbereder sig för nästa vecka eftersom den är full av styretsaker. Har
också haft möte med FARM:s och FnollK:s kassörer.
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– TM
Har städat i styretrummet, någon hade spillt illaluktande substans i kylen.
Är snart ikapp med pappersarbetet för förra sektionsmötet. Diskuterar
nyckelhantering med nollK och teknisk service.

– Ellinor
Har fixat inför bandartjobanget, räknar inte med att hinna med så mycket
innan måndag. Har också spånat inför sektionens vecka. Ska på IntU idag.

• FARM:
Har utvärderat F-dagen och haft två asparr.

• FnollK:
Har haft intern valberedning vilket var väldigt lyckat. Har även haft riktig
valberedning och ett asparr. Har varit på sista MoS.

• DP:
DP har varit på lappfejden, det var kul. De vann inte, men hade roligt.

• SNF:
Har inte haft möte sedan sista mötet p g a bytt mötesdag med FARM. Share-
LaTex är typ klart, nu behövs bara mejladresserna till alla - dessa ska dessutom
uppdateras en gång om året. TM tar på sig att leta upp dessa. Saknar fortfa-
rande aspar, vi behöver en vBl och en sekreterare.

• F6:
Har vilat upp sig och blivit förkylda på kuppen. Närvarande varnas för att
vistas i Svartpuben.

§5 Utskotts-
möten

• KU
Fysikteknologsektionen sägs fylla 90 år i år. Det behövs sökande till valnämn-
den. Lillbastun kommer att vara renoverad till februari. Visionen för Härryda-
området har antagits. Kostnaden för sektionslokaler har blivit högre, det är
en bra idé att prata med programansvariga om hur mycket av programmets
pengar som går till detta.

• ARMU
Inget styretrelaterat.

• NU
Ellinor har fått mejl från Anton (SO på Kåren) om pubrundepass. Opinionen
har svängt, nu verkar alla negativa och man vet inte längre om man ska ge-
nomföra detta. DP har inte hunnit snacka om detta än men kommer att prata
igenom det till måndag då NU är, spontant är man dock tämligen positiva.
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§6 Sektions-
möte • Inkomna motioner

throw new NullPointerException;2

• Proposition om sponsposten i FnollK
FnollK tycker inte att reglementet ska kräva en sponschef. Filippa och nollK
har gemensamt filat fram en prop om detta. Det blir diskussion om huruvida
det borde finnas en FnollK i FARM över huvud taget. Till slut väljer vi att köra
på den färdiga propositionen, som går ut på att FnollK inte längre kommer att
ha en sponschef. Däremot åläggs hela FnollK att söka spons, och FARM har en
ledamot från FnollK (som alltså kan vara vilken som helst av medlemmarna i
FnollK.

Beslut: Att lägga förslaget som en proposition.

• Övrigt
TM kommer att fixa alla papper ikväll, styret uppmanas vara kontaktbart och
skrivaren uppmanas fungera.

§7 FY-världen Samling 10.30 imorgon. Hemkomst vid kanske fyratiden på söndag. Någon i varje
diskussionsgrupp bör ta anteckningar. För- och efterarbete är viktigt.

§8 Julkort Filippa vill göra digital scrapbooking. Detta gör att vi slipper fotografera oss aktivt,
vilket är fint. Ellinor och Filippa styr upp. Planen är att kortet ska vara en kontrast
mot alla andra styrelsers fantastiskt seriösa kort.

§9 Scania-
kontraktet

Vincent har snackat med Linnéa (kassör i FARM) och Evelin (kassör i FnollK) om
Scaniakontraktet.3 Man kom fram till att det är enklast att sektionen i sin budget ökar
mottagningsposten med motsvarande belopp, så kan FARM lugnt sköta kontraktet.
Det påtalas att det är viktigt att det finns transparens i detta, så att man kan se
varifrån pengarna kommer och varför. Om kontraktet slutar gälla vill vi inte att
sektionens övriga verksamhet ska bli lidande. Målet är att detta ska tas tag i innan
nuvarande nollK går av.

§10 Övriga
frågor

• Antal datorer i datorsalarna:
Det pratas om att minska antalet datorer i de nya datorsalarna för att det ska
bli enklare att ha undervisning. Vi tycker endast att detta är OK om det fixas
en ny sal så att det totala antalet datorer inte minskar.

• Betalning styretkalas:
De som ska på styretkalaset hos H för över pengar till Filippa, mer info kommer
via mejl. Temat är sektionsmöte.

2Inga motioner har skickats in
3Ett sponsavtal som man inte riktigt vetat vem som ska dra i.
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§11 Nästa möte Nästa möte blir 28 november 2013.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:01.

Veckans serie från XKCD.

Av: Randall Munroe
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