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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

15 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
Ordförande Foc Agrin Hilmkil (från 12:16)

Ordförande FARM Erik Jansson

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.00.

§2 Val av
justerare

Victor Wåhlstrand Skärström väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har satt upp lappar på Focus, och mailat de högskolor som ska
komma på SaFt. Har varit på FuM, där Kårens VP och budget klubbades.
Två arbetsgrupper har tillsatts, om engagerandet av icke-aktiva och inte-
grerandet av internationella studenter. Nya personer till Kåren har valts
in, bland annat vice talman och en ny till valberedningen.

– Pernilla har varit på NU-möte, där kapsylleksbeslutet behandlades. Har
varit på SaFt-möte.

– Lotta har varit på SaFt-möte och slipat på budgeten.
– Gustav har arrat maillistor och varit på SaFt-möte
– Sofia har mailat.

• FARM: har startat upp nya mentorskapet, 20 personer dök upp. Planerar ett
arr med ett företag,
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• FnollK: har tagit av sig overallerna och städat rummet. Vilat.

• DP: har arrat Håffellunch. Planerar PR-kalas.

• Foc: var inte här under runda bordet.

• SNF: har varit på UU och diskuterat studentrösten. Har skrivit verksamhets-
plan och årsplan.

• F6: har arrat finalsits som gick jättebra, och har gasque nästa vecka.

§5 Soprum Husansvarig har mailat om flaskor och ovikta kartonger som tar upp plats. En på-
minnelse om att kartonger skall vikas utfärdades.

§6 Nycklar x2 Styret har börjat nysta i vilka som har nycklar, och om dessa har betalat in deposi-
tion för dessa. På fredag denna vecka skall Kärnstyret börja kontakta människorna
där det finns oklarheter, och påminner alla kommitéer om att vissa sittande inte har
lämnat deposition.

Foc har begärt tillträde till kassaskåpet. Dessvärre finns inte fler nycklar till denna,
och det är krånligt att få fram fler. Det är dock helt okej att Foc förvarar kontanter
i kassaskåpet.

§7
Arbetsordningar

VT15 genomfördes ändringar av stadga och reglemente, och arbetsordningar skapa-
des för att tunna ut reglementet. Dessvärre försvann arbetsordningarna efter detta
arbetet. Eftersom stadgar och reglementet har uppdaterats sen dess, måste föränd-
ringar ske. Arbetsordningen skall sedan ligga på ftek.se.

§8
Verksamhetsplan

Ovanstående punkter var inte med på Styrets verksamhetsplan, och har sedan förra
veckan lagts till. Styret är okej med detta.

§9 Budget Ett så gott som färdigt förslag på budgeten har skickats ut. Ett par förändringar
sedan förra utkastet. Då sektionen gick 70 000 kronor plus förra året, har många
punkter fått extra medel budgeterat till sig. FnollK får 10 000 kronor mer, och SNF
får extra medel till Veckobladeriet. IT-budgeten har sänkts med 2 000 kronor, och
utbildningsbudgeten har ökat. 1 000 kronor extra kommer gå till sektionsmöten, samt
4 000 kronor extra till julbordet.

§10 Phadder-
grupp 10371

Under mottagningen drog en phaddergrupp ett brandlarm i en extern lokal, och fått
krav på sig att betala detta. Svenska kyrkan, som äger lokalen, har gått med på
att betala hälften av de 8 600 kronor, exklusive moms, som räddningstjänsten har
fakturerat. Som förslag så betalar sektionen 70% av det som phaddergruppen skall
betala enligt kyrkans förslag, upp till ett maxbelopp på 4 000 kronor. Victor avsäger
sig rösträtt på grund av jävighet.
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Beslut: Att sektionen sponsar phaddergrupp 10371 med 70% av utgiften för
brandlarmet, upp till ett maxbelopp på 4 000 kronor.

§11 Städning Styretrummet och skyddsrummet behöver städas. Söndag den 25:e september sätter
vi som deadlinedag för städning. Tills dess skall Pernilla ha fått en komplett lista
över vad alla kommitéer, föreningar och funktionärer har i skyddsrummet. På onsdag
eftermiddag skall styretrummet städas. Tills dess skall skåpen helst vara rensade.

§12 Sova på
Focus

Det är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att sova på föreningsrummen. Förbjudet
under alla omständigheter.

§13 SaFt Förslag på ämne är kontinuitetsarbete. Det tas emot väl. Nästa SaFt-möte är läsvecka
5.

§14 Äskning Gameboy har äskat pengar för att reparera och köpa in upp till fyra nya spel. Styret
tycker det är okej, på villkor att förvaring av spel ses över.

Beslut: Att godkänna äskningen på 1600 kronor.

§15 Övriga
frågor

• Spidera jobbar på ett nytt mailssytem, med mål att fasa ut forumet. Nice!

• Det är många som mår dåligt på F. Kåren vill ha ett möte med sektionens
styrelse gällande detta.

§16 Nästa möte Nästa möte blir 15 september 2016.

§17 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:08.
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