
Möte 2013/14:STYR-26
Styretmötesprotokoll 28 april 2014
Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

28 april 2014

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 Fanny Viksten (från 12.07)
Vice ordförande SNF Jonas ”X-mas” Källén

Ledamot FOC Nermin ”Nero” Trnjanin
Ordförande FARM Marina Yudanov

Asp kärnstyret Birger Eklund
Asp kärnstyret Joel ”Shiny” Strand

Asp DP Sofia Karlsson
Asp DP Felix Eriksson

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Ellinor Rånge väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har godkänt reparation av bilen för 28 000kr.

– Netto
Har ordfört valberedningen och är fortfarande vid liv. Nomineringarna
kommer upp “när han känner för det”.

– Vincent
Minns inte om han gjort något.

– TM
Skickade personliga mejl till alla som inte ansvarsbefriats. Ingen svarade.
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– Ellinor
Medverkade vid valberedningen men har annars haft lov. Har också haft
kontakt med Sofia på kåren angående mastermottagning.

• FARM:
Har skickat in sin text till nollmodulen samt förslag till styrets verksamhetsplan.

• FnollK:
Jobbar med schemat, hittills har man fått de tider man vill för de gemensamma
lokalerna. Har skrivit ett dokument om nya överRaz om hur man vill att det ska
fungera. Detta kommer att dyka upp på ftek. Chic- och machokvällen kommer
att få ny form och inte längre rikta sig till tjejer/killar. Det bryter mot kårens
policies att ha mottagningsarr som inte är öppna för alla. Har även haft möte
med Paula, och ska ha ett möte med jämställdhetssamordnare Bruno Rudfelt.
Funderar på att införa en 8:e nollK för att bättre matcha storleken på de nya
studentkullarna. Idag är sista dag att starta ph-grupper.

• DP:
DP har haft både arrangemang och valberedning och är allmänt nöjda och
tillfreds.

• Foc:
Asparr och prat om framtiden har präglat de senaste veckorna.

• SNFTM:
Valberedning. Jobbar vidare med studievägledarfrågan, även kåren arbetar med
detta. Försöker även göra något åt bonusuppgifterna i mek2.

• F6:
Har haft påsklov och arrangerat CM, som gick bra bortsett från att brandlarmet
gick. Har också haft valberedning.

§5 Inkomna
motioner

• F6 motion: F6 har lagt en motion om att det ska åligga F6 att utse en ser-
veringsansvarig istället för att det ska åligga ölchefen att vara detta. Vi ställer
oss positiva till detta. Vincent skriver ett motionssvar.

• Spideras motion: Spidera vill stryka en punkt ur reglementet som inte är
aktuell längre. Vi är positiva till även detta. Netto skriver motionssvaret.

• Motion om sektionsmöteshandlingar: Se föregående mötesprotokoll.

§6 Propositioner På propositionsfronten intet nytt (se tidigare mötesprotokoll).
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§7
Verksamhetsplan

och budget
14/15

Det har inte hänt så mycket med verksamhetsplanen. Filippa har inte hunnit skriva
ihop enligt de synpunkter som kommit in, men det kommer att göras innan sektions-
mötet.

Vincent är i stort sett klar med den preliminära budgeten, men har inte hunnit
dubbelkolla allt. Den största skillnaden är att mindre pengar (ca 40 000kr mindre)
budgeterats eftersom vi inte längre behöver gå back, samt p g a inflation. Det blir
mindre pengar till bilen (eftersom så många stora reparationer genomförts i år) och
mer pengar till mastersmottagningen.

I och med bankbytet kan det även bli läge att byta fonder. Om nån är intresserad
av detta kan man snacka med Vincent.

Kort sagt är allt inte klart, men å andra sidan handlar det bara om preliminära
dokument som ska presenteras på sektionsmötet. Slutgiltiga dokument presenteras
och fastslås på sektionsmötet i LP1.

§8 Stor team-
building

Söndag 11 maj. I och med att bilen kostat massa pengar har vi inte längre pengar
att lägga på detta. Förslag är att man inleder med diskussioner och att de “gamla”
fixar mat och annan service. Rimligt är att snacka ihop sig inför mottagningen, men
inte bara det. Man behöver även lära sig varandras namn och så.

Alla får i uppgift att komma med förslag på minst en viktig fråga att diskutera
och minst en rolig sak att göra. Dessa mejlas till styretmejlen senast fredag 2 maj.
Kärnstyret löser mat och lokal.

§9 Övriga frågor • Dumvästnominering: Skickas till dumvast@ftek.chalmers.se när som helst
men senast under sektionsmötet på tisdag.

• Sektionshäst: Det har införskaffats en sektionshäst. Denna kan beskådas på
Cortégen.

• Mejl om studiebesök: Studievägledarna har skickat ut ett mejl till F1-3
angående studiebesök på Ringhals. FARM hade gärna velat ha ett finger med
i detta, bland annat för att sektionen ska få in pengar då företag gör reklam.
Över huvud taget är det lite oklart vem som ska ha ansvar för detta (högskolan?
Kåren? Sektionen?). De diskuterar dock vidare på sitt lunchmöte imorgon, men
Marina vill gå vidare med detta.

• FiF:s utrustning: Netto har fått mejl från FiF som vill ha access till skydds-
rummet. Detta då de blivit av med skåp på våning FL7. Vi behöver undersöka
om plats finns i skyddsrummet innan själva accessen kan diskuteras. Netto kol-
lar upp om det finns plats. Det känns viktigt att vi fixar plats åt FiF eftersom
de bidrar till en diversifierad verksamhet inom sektionen.

• Overallskonspirationen: Kåren bjuder in till overallskonspirationen, den 13
maj. 3 personer från varje sektion får gå. Typiskt lämpligt om en nypåstigen
DP och en nypåstigen F6 går på detta.

• Workshop med IQ:Den 13 maj är det även workshop på kåren om alkoholkul-
tur. Ellinor har anmält sig men ytterligare 2 personer kan gå. Sista anmälning
1 maj. Netto anmäler 1 SAMO och ser till att 1 SAMO går.
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§10 Nästa möte Nästa möte blir 8 maj 2014.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 12:55.

Veckans serie Från Cyanide and Happiness

Av: Kris Wilson, Rob DenBleyker, Matt Melvin, Dave McElfatrick
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