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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

1 september 2016

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Sebastian ”Änkå” Bergström
Vice Ordförande Pernilla ”&Pille” Tanner

Kassör Lotta ”Lejon” Bergbom
Sekreterare Gustav ”Gustav Lindwall” Lindwall

Ledamot Sofia ”Karlsson” Karlsson
Ordförande DP Martin ”Ruski-Patruski” Gardfjell
Ordförande F6 Rebecca ”Välta” Svensson

Ordförande FnollK Tilda ”Thelia” Sikström
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström

Vice ordförande Foc Henrik ”Spankie” Söderberg
Ordförande FARM Erik Jansson (från 12:17 till 12:57)

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.00.

§2 Val av
justerare

Lotta Bergbom väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har presenterat för olika mastersprogram, och haft möte med
kårledningen. Haft ett långt VP-möte.

– Pernilla har gjort samma som Sebastian, utvärderat stormöte och kollat
på nyckelavtal.

– Lotta har utöver ovanstående även utrett situationen med sektionens pant-
pengar.

– Gustav har deltagit i VP-mötet samt gjort vardagliga sekreterarsaker.
– Sofia har har gjort samma som resterande kärnstyret och mailat.

• FARM: missade tyvärr runda bordet.

• FnollK: arrar mottagning. Nollan vann kappseglingen.

• DP: arrade DuP och FörFestU, som gick bra. Arrar pubrunda.
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• Foc: har arrat spelkväll. Det gick bra. Meckar flipper. Planerar Fockör.

• SNF: har jobbat med kurshemsidor som inte är klara, och har cocktailpartyi-
kväll.

• F6: har haft en lugn vecka, med en gasque och hockEykalas.

§5 Datum

• SAFT ger kärnstyret som förslag att vi skall arrangera 11-13 november. Det
krockar med F6 Luciasittning. Vi beslutar att flytta fram SAFT en vecka, till
datumen 18-20 november.

• Sektionsstädning på hösten ger kärnstyret som förslag 6 november. Det bifalles.
På förslag är även att vårstädningen sker söndag i LV4, LP3. Foc arrangerar
efter det gärna sektionsaktivabastun.

• Sektionens vecka äger som förslag rum läsvecka 6, läsperiod 3. Störe delen av
styret är okej med detta, men F6 är osäkra på hur det blir med sina gasquetider.
Vi bordlägger den här punkten tills verksamhetsplanens punkt om invalstider
har diskuterats genomgående.

§6 Teambuilding Styret skall göra något stärkande tillsammans, men det är svårt att matcha varandras
scheman. Kärnstyret skapar en Doodle på måndag.

§7
Kaffekollektivet

Kaffekollektivet vill ha 700 kronor ur sektionspotten för att bjuda sektionen på kaffe.
Victor har invändningen att äskningen inte har något namn på sig, och att Kaffekol-
lektivet inte marknadsför sig tillräckligt. Resten av styret håller med om detta.

Beslut: Vi bifaller Kaffekollektivets, genom Andreas Falkovén, äskning med
betingelsen att de ska utöka sin marknadsföring.

§8
Verksamhetsplan

Kärnstyret har omarbetat den preliminära verksamhetsplanen för att göra den mer
relevant och genomförbar. Den preliminära verksamhetsplanen finns att läsa i för-
dragningslistan till sektionsmötet LP4 2016.

• En av de nya punkterna är att starta en arbetsgrupp som utvärderar FARM.

• Nästa nya punkt är att utveckla våra informationskanaler. Detta inkluderar
att via Facebooksidan marknadsföra alla sektionsarrangemang. Det inkluderar
också att nyhetsflöden och sektionskalendern på ftek.se skall användas. Ytter-
liggare en idé är att starta upp någon form av månadsbrev.

• Sista nya punkten är att se över status på medlemsförenignar och intresseföre-
ningar.

• Då Mastersenheten har tagit en stabil form de senaste åren väljer vi att ta
bort utvecklingen av den från vår verksamhetsplan. Vi delar upp ekonomistyr-
ningspunkten i två punkter, en beträffande kontanthantering och en beträffande
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riktlinjer för kommitéers budgetering. Vi väljer att stryka punkterna gällande
sektionens IT-system, och hållbar utveckling av sektionens lokaler.

• Gällande punkten att se över styrets struktur, har Victor invändande att kon-
ceptet Kärnstyret inte formellt existerar. Detta noteras.

• Gällande punkten att se över invalsprocesser ser vi ett behov av att flytta det
sista sektionsmötet. Ett förslag är att alltid ha det veckan efter Cortégen.

Sektionsstyrelsen är överens om att denna VP verkar bra, och den kommer renskrivas
till nästa styretmöte.

§9 Budget Om två veckor skall sektionens budget vara färdig. Lotta ber alla kommitéer och
kassörer att se över den preliminära budgeten för att komma med förslag så tidigt
som möjligt.

§10 Funktionärs-
pengar

Efter att Lotta har tittat igenom SAMO och Balngts äskningar på 115 respektive 99
kronor ur sektionspotten tycker hon att de ser bra ut. Pengarna gick till sektionsnytta
såsom nollbrickor och tilltugg under föreningskvällen.

Beslut: Att godkänna dessa äskningar.

§11 Grillning
med masters-

studenter

Nästa torsdag 13:00 börjar vi arrangera ett trevlig välkomnande av sektionens nya
mastersstudenter. Hela styret uppmanas att delta i den mån det är möjligt.

§12 F-spexet
skyddsrum

Victor meddelar att Pia i F-spexets styrelse tycker att det är stökigt i skyddsrummet.
För relationen F6, DP och F-spexet emellan efterfrågar hon ett möte där man pratar
om sin disposition av skyddsrummet. Hela styret tycker att detta låter bra.

§13 Skyddsrum,
nycklar

Förra året skrevs det under kontrakt gällande nycklar till skyddsrummet. De nya
ordförande i F6 och DP skall nu få skriva på nya kontrakt. I kontraktet står det bland
annat att om en nyckel försvinner, så ansvarar kontraktskrivaren för ersättning av
nyckeln.

§14 Övriga
frågor

Vi har vunnit Kappseglingen, och fått en vandringspokal som följd. Vi ska fundera
på hur man bäst förvarar den.

§15 Nästa möte Nästa möte blir 8 september 2016.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:10.
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