
Möte 2016/17:STYR-18
Styretmötesprotokoll 19 januari 2017

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

19 januari 2017

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 (från 12:09)
Ordförande F6 Rebecca ”Välta” Svensson

Ordförande FnollK Petter ”Vilse” Miltén
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande Foc Agrin Hilmkil

Ordförande FARM Joakim Sällberg
F.D Ordförande FARM Erik Jansson

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.02.

§2 Val av
justerare

Pernilla Tanner väljs till justerare.

§3
Inadjungeringar

Erik Jansson, Henrik Helmius och Gustaf Ström inadjungeras med närvaro- och ytt-
randerätt.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har mailat Folke Hjalmers gällande Bert-Inge Hogsveds pris.
Han har också haft ett möte med UO och Jana om psykosociala hälsan på
sektionen.

– Pernilla har haft arbetsdagar med Kärnstyret. Hon har också bokat bastun
till sektionskativabastun.

– Lotta har har varit på Kärnstyretgrejer och hållt kontakt med Bilnisse
gällande ny parkeringsplats. Skall till banken nästa vecka. Skall hålla kas-
sörsutbildning för de nyinvalda kassörerna.

– Gustav har gjort Kärnstyretgrejerna.
– Sofia har planerat sektionens vecka och haft SAMO-överlämning.

• FnollK: har börjat få ordning på sitt schema och haft överlämningar.
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• FARM: har haft sitt första möte för året.

• DP: har pubrunda idag och planerar sektionsaktivastäd.

• SNF: arrar cocktailparty och har mailat föreläsare om att uppdatera sina kurs-
hemsidor.

• Foc: har påbörjat Focpay-projektet.

• F6: har arrangerat ET-raj som till största del gick bra. Planerar aspning.

§5 Info

• Victor informerar om att Blodgruppen planerade blodlunch idag, men att det
var olämpligt för det krockar med cocktailparty och pubrunda. De flyttade på
blodlunchen, och sektionsaktiva bör vara medvetna om att det är svårt att arra
i LV1.

• Foc har blivit av med backar från Drickomaten. Det kan hända att lokalvår-
darna tar dem av misstag, eller att någon dedikerat stjäl pant.

• Under ET-rajjet skedde en tråkig incident. En sektionsmedlem blir avhyst från
platsen av Cubsec efter att ha varit för berusad och betett sig otrevligt. Styret
ska se över eventuell svartlistning.

• Sebastian informerar om att vi inte kommer delta i Kårens dag. Han berättar
också mer om mötet med Jana och UO. Det kändes bra.

§6 Pant Henrik Helmius, sektionens pantansvarige, stiger in. Vi har nu fått in Pantamera-
påsar, så att vi kan sköta vår egen pant.

§7 Inval kassör
FARM

Gustaf Ström söker kassör i FARM. Han vill lära sig bokföra. Han har också suttit i
FARM tidigare.

Beslut: Att välja in Gustaf Ström som kassör i FARM.

§8
Arbetsordningar

En del ändringar har skett i arbetsordningarna, enligt det vi kom överens om i höstas.
En del ändringar för att anpassa efter reglemente har också skett.

Beslut: Att godkänna ändringar i arbetsordningar.

§9 Lokalansvar Våra föreningsrum bör se till att hållas i bästa möjliga skick.
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§10
Teambuilding

Vi skall på teambuilding med våra nya medlemmar! Efter ett antal förslag och viss
diskussion gör vi ett väl avvägt beslut.

Beslut: Att sektionsstyrelsen avgör när vi kan teambuilda med en Doodle.

§11 Sektionens
vecka

Sofia påminner alla kommittéer om att skicka in vad de vill göra på sektionens vecka.

§12 Sektionens
middag

Sektionens middag kommer att arrangeras av en samling sektionsmedlemmar. There-
se Gardell i Djungelpatrullen kommer att vara serveringsansvarig. Utöver dessa finns
en handfull sektionsmedlemmar som visat intresse. Sofia antecknar dessa och skall
kontakta dem.

§13 Aspningar Kärnstyret har skrivit ihop ett dokument gällande vad man bör tänka på när man
arrangerar en aspning.

§14 Extramöte Med tanke på tre tunga diskussionspunkter i och med sektionens vecka, invalspro-
cesser och omstrukturering av Styret kommer ett dedikerat diskussionsmöte att äga
rum på fredag läsvecka 3.

§15 Invals-
processer

I höstas diskuterades det flitigt hur sektionens inval ser ut. I kallelsen till detta möte
skickades ett diskussionsunderlag ut. Detta diskussionsunderlag skall skickas ut till
hela sektionen, och vi kommer bjuda in till en workshop måndag läsvecka 3. Där skall
sektionens åsikt tas fram, och göras till en proposition till sektionsmötet.

§16 Omstruktur-
ering av Styret

I förra veckan diskuterade Kärnstyret om en till post i Kärnstyret kan behövas.
Målet är att en proposition om en sjätte Kärnstyret-medlem skall kunna finnas till
sektionsmötet läsperiod 3.

§17 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§18 Nästa möte Nästa möte blir 26 januari 2017.

§19 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:00.
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