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Fysikteknologsektionen
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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande Unni Engedahl

Kassör Joel ”Shiny” Strand
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.12.00.

§2 Val av
justerare

Fanny Viksten väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Kalldal har varit på KU. Har pratat med ordförande för Rickard Wilson-
sällskapet, som vill inleda ett samarbete, kanske i form av en föreläsning1.
Kärnsstyret utvärderade igår, ska ha verksamhetsplanworkshop ikväll.

– Unni har varit på styrelseutbildning. På lördag ska så många som möjligt
hjälpa till och flytta undan möbler. Skyddsrond nästa torsdag.

– Shiny har bokat in en massa möten, bland annat kassörsmöte. Förberett
budgetmöte med Jana. Kollat vidare på nycklar till kassaskåpen. Varit på
styrelseutbildning.

– Frida har äntligen satt upp skärmen. Haft PR-möte och pratat om hemsi-
dan och skärmen. Har skickat ut kallelse och preliminär föredragningslista
till sektionsmötet. Pratat med Teknisk Service om glasåtervinningen. Varit
på styrelseutbildning.

1En kopia av Fatilarkalkylavhandlingen ligger i Finform-lådan
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– Sabz har mailat ut om sektionens vecka.

• FARM: har fortsatt planera Flow Trader-eventet. 27 av 30 platser fyllda, varav
många F:are. Hade teambuilding igår och ska på arbetsmarknadsworkshop på
söndag.

• FnollK: haft möte med Sabina och Frida. Ska dela upp arbetsuppgifterna på
de olika posterna. Ska utvärdera mottagningen. MoS igår, alla PA ska ha möte
angående nollbrickor.

• DP: har haft DuP. I måndags hade GU lämnat en massa glasflaskor. DP har
pratat med städerskorna angående detta.

• Foc: har sålt biljetter till FOC-kör.

• SNF: har infat för Nollan om att de borde söka årskursprepresentanter. Nästa
cocktailparty i PJ och personalmatsalen.

• F6: har varit på sexmästerikalas, planerar Gasque.

§5 Meddelande
från utskott

• KU: uppstart, pratade om vad man ska prata om. Rollen som sektionsordfö-
rande, lite om mottagningen, sektionsäskningar. Inga motioner till nästa FuM,
men några fyllnadsval.

• NU: pratade om vad de ville få ut av året. vSO vill ha input, och diskutera hur
det går för hennes verksamhetsplanspunkter. Minskad kontanthantering, IQ-
projektet, visionen att alla medlemmar ska reflektera över sina alkoholvanor.

• Kassörsforum: pratade om vad man vill få ut av mötena. Även här ska kon-
tanthanteringen diskuteras.

§6 Sektionsmöte Frida har skickat ut preliminär föredragningslista, om man vill ha t ex meddelande
får man säga till. Kolla runt i kommittérna om någon kan vara justerare. Verksam-
hetsplaner ska in senast torsdag.

§7
Bokningssystem

Bokningssystemen idag är sådär bra. Jens har en kompis som har gjort en offert för
ett system liknande Maskins system. Kalender som alla kan se, kommer kunna se om
det är festanmält. Först sa han 9900 kr. Sen gick Shiny och drack öl med killen, då
sjönk priset. Det känns som en lämplig grej att bränna pengar på.

§8 Automat Nero har pratat med ett företag i Uppsala. Fått ett erbjudande på automat. Borde
kolla med huset och ha ett bättre underlag innan någonting bestäms.
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§9 Info från
Spidera

Ingrid och Anton från Spidera kommer på besök. Det finns filareor som man kan
använda. Vore bra att dela ut ett litet infokit när man går på.

§10
Verksamhetsplan

Ikväll ska kärnstyret planera, sen får övriga ge input.

§11 DuP Alla får komma. Det blir kul2.

§12 Övriga
frågor

• Resa till SaFt: Shiny bokar. Alla mailar innan imorgon lunch.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 2 oktober 2014.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oscar kl. 13.00.

Veckans serie Från Calvin and Hobbes.

Av Bill Watterson

2Alla som brukar vara där kommer vara där, men nu måste man svara på frågor
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