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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

06 april 2017

Tid: 12:05
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 FnollK Petter ”Vilse” Miltén

Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande FARM Joakim Sällberg

Asp Djungelpatrullen Linus Schönbeck
Asp Djungelpatrullen Boel Brandström

Asp Kärnstyret Lina Hultquist

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12:05.

§2 Val av
justerare

Victor Wåhlstrand väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4
Inadjungeringar

Boel Brandström och Linus Schönbeck inadjungeras med närvaro- och yttranderätt.

§5 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har varit på FuM. Där lades Chalmers idrottskommitté ned och
ersattes helt av Chalmers idrottsförening.

– Pernilla har planerat framtida verksamhet.
– Lotta skall på ekonomiutbildning ikväll.
– Gustav har haft nyckeldag och sammanställt studentrösten.
– Sofia har varit på psykosocial skyddsrond och haft ett annat möte om

psykosocial hälsa. Färdigställt en enkät om skrivare.

• FnollK: har spikat Gasquetider till mottagningen. Planerar mini-mottagning.

• FARM: planerar kommande evenemang, såsom lunchföreläsningar. Ett mailut-
skick i veckan misslyckades. Mer om detta nedan.
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• DP:s aspar skall ha sin första DuP snart. Hofflor i veckan.

• SNF: har arrat mastersmässa. Det gick bra! Det finns dock utrymme för för-
bättring.

• Foc: var inte här.

• F6: var inte här.

§6 Info

• Joakim informerar om ett mailutskick från Jeppesen som gick snett. FARM
gick miste om 1500 kronor som en följd. Vi måste åtgärda detta till nästa år.
Årskurslistorna tar för lång tid att skicka ut till.

• Sebastian informerar om storteambuilding preliminärt 14 maj.

• Pernilla informerar om stormöte 26 april.

§7 Enkäter Två tjejer från Linköpings universitet vill genomföra enkäter på F-sektionen gällan-
de vår attityd mot arbetsgivare. De vill ha svar från årskurs 3. Vi vidarbefodrar
studenterna till Thomas Nilsson, föreläsare i subatomär fysik.

§8 Nyckel till
röjchef

Röjchef i Djungelpatrullen upplever att han ofta behöver komma in i skyddsrummet,
men han har ingen nyckel.

Beslut: Att Djungelpatrullen införskaffar en ny nyckel till skyddsrummet.

§9 Fyllnadsval
FiF

Johan Winther kommer in. Han söker posten som kassör i FiF och vet hur man
gör.

Beslut: Att välja Johan Winther till kassör i FiF.

Oliver Thim kommer in. Han söker posten som ordförande i FiF. Det är kul och
han passar bäst. Han har stort stöd hos gruppen. Han kommer gå på sportmöten.

Beslut: Att välja Oliver Thim till ordförande i FiF.

Johanna Lundin kommer in. Hon söker FiF för att hon gillar att träna och gillar
att arrangera.
Albert Johansson kommer in. Han söker FiF för att han tränar ofta och det är
kul. Han vill hitta på saker och är öppen för förslag.
Ingrid Ingemarsson kommer in. Hon söker FiF för att det verkar kul och hon gör
inget annat ändå. Hon löper gärna.
Petter Miltén ställer sig upp. Han vill träna mer och tror att det är bra för honom.
FiF skall få arra under mottagningen.

Beslut: Att välja in Johanna Lundin, Albert Johansson, Ingrid Ingemarsson och
Petter Miltén i klump och lämna två poster vakanta.
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§10 Focus
utemiljö

Martin tar ordet. På A-sektionens hemsida finns nu en tävling uppe. Martin har pra-
tat med A-styret och de kom fram till att en prispott på 1000 kronor är lämpligt. Nu
arbetar A-sektionen med att sammanställa en jury. Vi skall se ut några representanter
från F-sektionen till denna, samt någon från MC2.

§11 3D-teamet
stadgar

3D-teamet vill bli en intresseförening och har skickat in sina preliminära stadgar. De
är långa men i stort följer de mallen för hur stadgar ska se ut.

§12 Inspirations-
föreläsning

engagemang

Kårledningen vill inspirera framtida Nollan till att engagera sig genom att låta Den-
nis ”Zorko” Peking hålla i en föreläsning om personlig utveckling i overall. Petter
övervakar detta å F-sektionens vägnar.

§13 SaFt Alla i F-styret skall på SaFt utom Gustav och Rebecca. Gustav kör ut F-styret till
Landvetter tidigt på morgonen den 21 april.

§14 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§15 Nästa möte Nästa möte blir 20 april 2017.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 12:59.
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