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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

09 februari 2017

Tid: 12:06
Plats: Styretrummet

Närvarande

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

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

Ordförande F6 Rebecca ”Välta” Svensson
Ordförande FnollK Petter ”Vilse” Miltén

Vice ordförande SNF Johan ”Wello” Winther
Ordförande Foc Agrin Hilmkil (från 12:15)

Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12:06.

§2 Val av
justerare

Lotta Bergbom väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4
Inadjungeringar

Tilda Sikström inadjungeras med yttrande- och närvarorätt.

§5 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har varit borta i två veckor men nu är han tillbaka i sadeln. Har
fixat en del inför sektionens vecka.

– Pernilla har mailat mycket om sektionens vecka och väggmålningen på
Focus och att handta TS lokaler.

– Lotta har fixat bankgrejer för de nya kassörerna. Har också jobbat med
sektionens middag.

– Gustav har kallat till sektionsmöte.
– Sofia är på andra sidan jorden.
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• FnollK: har varit på MoS för första gången och förbereder inför nollKalas och
Phadder Vår.

• FARM: har varit på CHARM och pratat med en väldans massa företag. De
har haft möte med KfKb-sektionens arbetsmarknadsgrupp.

• DP: var inte här vid runda bordet.

• SNF: har tittat på sin verksamhetsplan och ser vad de inte har fokuserat på
än. De diskuterar också sammanslagningen av MPPAS, MPNUE och MPAPP.

• Foc: har försökt köpa saker utan att få något. De har haft aspning också och
jobbar på Focpay.

• F6: har arrat pufftack och varit på Gasqueråd.

§6 Info

• Gustav informerar om något nytt anti-spamsystem som leder till att det tar
orimligt mycket tid att göra massutskick till sektionen. Tills Spidera har tänkt
ut något skall vi ha översikt med detta.

• Sebastian påminner om att caps är fortfarande väldigt förbjudet på Chalmers.

§7 Aspaffischer I veckan var en tredje part på Focus och klagade på aspaffischerna i föreningskorri-
doren. Diskussionen fortgår gällande huruvida vi ska ha aspaffischer. Det har varit
mycket påtryckningar om att de skall tas bort helt ifrån högre instans.

§8 Sektionens
vecka

Idag kommer Pernilla att lägga upp det officiella Facebook-arret för sektionens vecka.
Där kommer alla som skall arrangera under sektionens vecka kunna göra PR för sina
roliga arrangemang.

§9 Sektionens
middag

Imorgon skall det vara möte gällande sektionens middag. Serveringstillstånd, lokal
och meny är fixad, det rullar på.

§10
Sektionsmöte

Foc, SNF och FnollK vill ha meddelande under sektionsmötet. Fyllnadsval av Balngt
föll bort i den preliminära föredragningslistan. Vi bör också ha funktionärsaspning
innan dess. Johan Winther ansvarar för detta.

Beslut: Johan Winther arrangerar funktionärsaspning, och får äska pengar för
detta.

§11
Väggmålning

Huset är okej med att vi arrar en väggmålning på Focus! Efter att den är klar skall
DP se över införskaffandet och installationen av en projektorduk.

Sebastian Bergström
Ordförande

Gustav Lindwall
Sekreterare

Lotta Bergbom
Justerare



Möte 2016/17:STYR-21
Styretmötesprotokoll 09 februari 2017

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§12 Budget
tidnings-

prenumerationer

Eftersom Illustrerad vetenskaps prenumeration är som den är så vill Lotta utöka
budgeten per år med 350 kronor för denna prenumeration.

Beslut: Om Lotta vill får hon lägga 350 kronor extra på tidningsprenumerationer.

§13
Godkännande
FnollK 2016

budget

Tilda träder in. FnollK 2016 sprängde sin aspbudget. Tilda förklarar läget. Under
OP:n blev det mer bilkörande än planerat på grund av olika anledningar, och mat-
budgeten blev också spräckt. Värt att nämna är FnollK gick under budget på andra
asparr.

Eftersom det framför allt var bilkostnader som spräckte budgeten, är det pengar som
inte har lämnat sektionen. Det anser därmed rimligt att godkänna övertrasserandet.

Beslut: Att acceptera FnollK 2016:s spräckande av aspbudget, även om det är fel.

§14 Övriga
frågor

Petter undrar om hur det ligger till med listan över vilka som har styretmötet. Det
är oklart.

§15 Nästa möte Nästa möte blir 16 februari 2017.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:00.
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