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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

26 januari 2017

Tid: 12:05
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice ordförande Pernilla ”&Pille” Tanner
Kassör Lotta ”Lejon” Bergbom

Sekreterare Gustav ”Gustav Lindwall” Lindwall
Ledamot Sofia ”Karlsson” Karlsson

Vice ordförande DP Carl ”UFÅ” Jendle
Ordförande F6 Rebecca ”Välta” Svensson

Vice ordförande FnollK John ”Kuddjohn” Bossér
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande Foc Agrin Hilmkil (från 12:37)

Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets
öppnande

Pernilla öppnar mötet kl.12.05.

§2 Val av mö-
tessordförande

I Sebastians frånvaro väljs Pernilla Tanner till mötesordförande.

§3 Val av
justerare

John Bossér väljs till justerare.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian åker skidor.
– Pernilla har varit på NU och hanterat en incident efter ET-rajj och fått

vara sektionsordförande i Sebastians frånvaro, vilket hon tycker är super-
kul.

– Lotta har varit på sektionsekonomiforum, och jobbat vidare på kvartals-
rapporten. Har varit på sektions middag-möte.

– Gustav har gjort vanliga grejer såsom nycklar, accesser och papper.
– Sofia har varit på SU-möte och haft möte om sektionens middag. Hon gör

också skamlös reklam för Studentbarometern.

• FnollK: har skickat iväg folk på serveringsutbildning och skall arrangera Phad-
der Vår snart.

• FARM: håller på med överlämning och diskuterar samarbete med KfKb.
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• DP: är i Alperna till största delen, men det rullar på ändå.

• SNF: har arrat cocktailparty och haft en del pill med nya föreläsare.

• Foc: var inte här vid runda bordet.

• F6: har gjort klart aspaffischer och förbereder inför sin gasque på fredag.

§5 Info

• Victor informerar om lite strul med nya kurserför TM2. Kursansvarig i Diskret
matematik har ingen kurshemsida och vet generellt inte hur någonting fungerar
runt att ha kurser på TM. Erland har också varit oorganiserad och ändrad
godkäntgränser för labbar under kursens gång. Det är inte okej.

• Lotta informerar om framgångar gällande arbetsgruppen Focus utemiljö. Kåren
arrangerar ett extra äskningstillfälle 12:e februari. Tills dess bör en plan finnas.
Hon har också kikat på budgeten till sektionens vecka. Samtliga kommitéers
aktiviteter kommer subventioneras. 31 januari är det utbildning för ekonomiskt
ansvariga.

• Sofia informerar om mötet gällande sektionens middag. Sju personer närvarade
och ansvar är utdelat.

§6 SaFt Umeå universitet bjuder in till SaFt. Preliminärt verkar det som att vi kan skicka
nio personer.

§7 Äskning
Kaffeollektivet

Kaffeollektivet har skickat in en äskning på 800 kronor för att fortsätta bjuda sek-
tionen på kaffe. Dock har läsvecka 1 redan gått, och under sektionens vecka bjuder
Styret på kaffe. Lotta rekommenderar att vi ger dem 600 kronor istället.

Beslut: Att godkänna Kaffeollektivet äskning med modifikationen att de får ta 600
kronor ur sektionspotten istället för 800 kronor.

§8 Äskning
Spidera

I höstas ville Spidera ha pengar till en aspning. Utan att äska lade de 70 kronor per
person, och 8 personer deltog. Total summa 560 kronor. De vill nu ha 560 kronor i
efterhand.

Beslut: Att godkänna Spideras äskning på 560 kronor ur sektionsposten för att
täcka upp kostnader för aspning.

§9 Teambuilding Efter en doodling kommer fram till 1 februari 17:00-22:00 är det ultimata teambuil-
dingstillfället. Det blir Escape Room och tacos.
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§10 Aspbudget
F6

F6 presenterar sin aspbudget. Det ser bra ut, men deras aspresa leder till att de går
∼ 13 000 kronor back. Den innefattar, utan att gå in på detaljer, ett dyrt boende,
som redan är bokat. Till nästa år får F6 problematisera rejält om den form av boende
som är aktuellt verkligen är värt de pengar det innebär.

§11 Aspbudget
DP

DP presenterar sin aspbudget. Frågor väcks gällande städ- och filmkväll. Den sträcker
sig över en lång period och därmed spräcks till synes budget. Den innefattar dock
två måltider. DP vill gå back 3 900 kronor på sin aspresa. Carl Jendle presenterar
deras resa som ett minne för livet som svetsar folk samman. DP skall överväga vissa
ekonomiska detaljer och återkomma nästa vecka.

§12 Extramöte Extrainsatt lunchmöte fredag läsvecka 3.

§13 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 2 februari 2017.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Pernilla kl. 13:03.
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