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Fysikteknologsektionen
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Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande Unni Engedahl

Sekreterare Frida ”$multron” Ulander
Ledamot Sabina ”Sabz” Söderstjerna

Ordförande DP Felix ”Fellkan” Eriksson
Ordförande F6 Emil ”Cremil” Ejbyfeldt

Ordförande FnollK Fanny ”Fenix” Viksten
Ordförande SNF Jonas ”Christmas” Källén
Ordförande Foc Nermin ”Nero” Trnjanin

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Oscar öppnar mötet kl.12.011.

§2 Val av
justerare

Felix Eriksson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna med bivillkoret att
Kalldal skriver under innan mötet avslutas .

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Kalldal har varit på möten ang. rummen och Focus. Nästa möte med Erik
Eliasson. Har varit på FuM.

– Unni jobbar på att synliggöra SAMO. Vill ha en egen sida på Ftek där det
ska synas vad som kommit in och vad som åtgärdas. Har fått tygprover
för sofforna.

– Shiny har haft mycket med FuM, kollat på bokföringslicenser.
– Frida har varit sjuk igen, fixat med maillistor och försökt driva in nycklar.
– Sabz har varit på IntU och packat.

• FARM: har haft sin första mentorskapsträff. Marina har varit på ArmU. Träf-
fat Paula för att be henne skicka vidare företagsmail. Gick nog bra. Ska ha
teambuilding nästa vecka.

1Genom att stänga dörren
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• FnollK: har avslutat mottagningen. Ska utvärdera och diskutera FnollKs sam-
mansättning.

• DP: har haft val-DuP2. Lagat våfflor, drog inga säkringar3.

• Foc: planerar FOC-kör. Pratat om eventuell automat i Signes. Diskuterat verk-
samhetsplan. Har fått kritik om att det är orimlig prissättning på en artikel i
Focumaten4. De har diskuterat kritiken.

• SNF: har haft teambuilding. Skickat ut enkät angående repetitionsmatten. Ska
prata med LoL om programrådet.

• F6: har haft Finalsits. Det gick bra. Planerar nästa Gasque, som de arrar
tillsammans med K6.

§5
Utskottsmöten

Den senaste tiden har det varit en del utskottsmöten.

• ArmU5: Många var där den här gången6. De som har stora mässor har stora
arbetsmarknadsgrupper. Diskuterat hur man kan använda Studentrösten. Det
ska anordnas en workshop där representanter från FARM ska delta.

• IntU7: Kåren har flera punkter på VP för att nå ut till internationella studen-
ter. Bland annat genom enkät. Spånade på vilka frågor man kan ställa. Pratade
om varför internationella studenter inte engagerar sig.

• SU8: Håkan var där. Mest ett introduktionsmöte. Pratade om hur man kan
tydliggöra SAMOs roll och göra det lätt att ta kontakt med SAMO. Pratade
om Studentrösten.

• UU9: Pratade om Studentrösten och diskuterade hur man kan få upp svarsfre-
kvensen på kursutvärderingar. Många idéer men inget verkar fungera10. Pratade
om rektorsvalet. Vill sätta upp en lapp på Focus där man ska kunna fylla i vad
man vill att den nya rektorn ska ha för egenskaper. Felix säger ja11.

• NU12: Pratade om vad de är för något och om IQ-satsningen.

§6 FuM Kalldal var på FuM igår. Kåren är numera partipolitiskt oberoende och religiöst
neutral. Kåren ska kunna uttala sig i politiska frågor, men ska inte ta ställning till
en ideologi. Ska inte uttala sig i religiösa frågor. Fastställde kårens verksamhetsplan.

2DP och FOC regerar i en koalition med Tequilapartiet i opposition fram till nästa val.
3För säkerhets skull bjöd de Teknisk Service på våfflor.
4Tydligen en onämnbar artikel.
5Arbetsmarknadsutskottet
6Definition av många: Fler än 10
7Internationella Utskottet
8Sociala utskottet
9Utbildningsutskottet

10Inte ens utlottning av iPads fungerar.
11”Om jag har befogenhet så får ni det.”
12Nöjeslivsutskottet
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Medlemsavgiften fastställdes till samma som tidigare. Visionen om servicebutiken13

klubbades igenom. Den ska vara klar till nästa mottagning. Arbetsgrupp tillsattes om
översyn av åsiktsprogrammet, finns lediga platser, kontakta UO. Motion om översyn
av Tofsen gick igenom.

§7 Finansiella
inköp

Ett förslag var att köpa in en dator+VISMA-licens att ställa i kassörsrummet. Kas-
sörerna var dock inte så pigga på detta, så Shiny ska kolla vidare på detta.

§8 Diskussion
om stad-

gar/reglemente

• Styrelsens sammansättning: Vi låter det stå som det är nu14.

• Arbetsordningar: Om en kommitté och Styret inte kommer överens finns
risken att kommittén struntar i det. Dock är det många saker i reglementet
som inte efterföljs.

En arbetsgrupp bestående av Marcus, Filippa, Felix, Nero, Marina, Christmas, Shiny
och Frida instiftas. Shiny eller Frida är sammankallande.

§9
Verksamhetsplan

Kärnstyret ska träffas och planera nästa torsdag. Om någon har åsikter får man
gärna skriva ner några rader om hur man kan konkretisera och sätta mål. Motions-
och propositionsstopp 1 oktober.

§10 Engagera
Dig

Lunch + DuP nästa fredag. Alla kommittér kan se detta som ett tillfälle att informera
om verksamheten.

§11 Övriga
frågor

• Verksamhetsplan: Filippa kommer ha en workshop med alla kommittéer vec-
kan innan sektionsmötet.

• Spidera: Ett önskemål framförs om att någon från Spidera borde besöka ett
styretmöte och prata lite.

• Skyddsrummet: Det är kaos i skyddsrummet. Imorgon ska vi slänga skåps-
saker. Borde maila ut till sektionsaktiva och uppmana till städning.

• Focus: Det saknas stolar på Focus.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 25 september 2014.

13Den ska andas kvalitet.
14Som Kalldal säger, det är mest en filosofisk fråga.
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§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oscar 13:0515.

Veckans serie Från The Dark Side of the Horse.

Av Samson.

15Han har skrivit under föregående protokoll så att bivillkoret är nu uppfyllt.
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