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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

18 maj 2017

Tid: 12:03
Plats: Donatorn

Närvarande

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

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

Ordförande DP Martin ”Ruski-Patruski” Gardfjell
Vice ordförande F6 David ”Honing” Larsson
Ordförande FnollK Petter ”Vilse” Miltén

Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande FARM Joakim Sällberg
Kärnstyret 17/18 Erik Persson
Kärnstyret 17/18 Lina Hultquist
Kärnstyret 17/18 Carl Jendle
Kärnstyret 17/18 Andreas Gustaver
Kärnstyret 17/18 Erik Johansson

Ordförande F6 17/18 Liam Håkansson

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12:03.

§2 Val av
justerare

Martin Gardfjell väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har skrivit klart sin kandidatrapport och arrangerat storteam-
building. Han har varit på avslutnings-KU och hanterat incidient.

– Pernilla har arrangerat en fantastiskt lyckad storteambuilding och gruppö-
verlämning med Kärnstyret. Hanterar FBI:s upplösning.

– Lotta är inte här.
– Gustav har varit sjuk och försöker plocka ihop spillror efter sektionsmötet.
– Sofia har arrat grejer och varit på SU. Har varit på psykosocial rond för

teknisk fysik.

• F6: har haft gruppöverlämning.
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• SNF: har haft sina ordinarie möten och haft ett sista möte för året gällande
psykosociala läget.

• FARM: har haft möten, mailat, det vanliga. Blivit fler.

• FnollK: har arrangerat minimottagning och löst lokalkris.

• DP: har haft Fin-DuP. Martin har pratat med arkitekterna.

• Foc: är på resa.

• De nyinvalda: har varit på överlämingar, teambuilding och relevanta möten.
De är väldigt taggade inför nästa år.

§5 Info

• Gustav informerar om att nyckeldagen är flyttad till onsdag pga semester på
teknisk service.

§6 Budget
styrets aspning

Kärnstyret har gått under budget på alla arrangemang under sin aspning, och vill
därför lägga mer pengar på gruppöverlämning än tänkt.

Beslut: Kärnstyret får flytta aspbudget till storgruppsöverlämningen.

§7 FnollK
äskning

FnollK har byggt om sitt rum till en kostnad av 2874,90 kronor. De vill dra av sin
budget för att finansiera detta.

Beslut: Att tillåta att FnollK:s upprustning av rummet till kostnad av 2874,90
kronor finansieras av deras budget.

§8 F6 äskning Olle Lexell kommer in. F6 äskar 5000 kronor för att konstruera en fet rullande hög-
talare. De vill också köpa in nya knivar till ett pris av 1600 kronor. De vill köpa ett
stort lager tejp för 1700 kronor. de vill också köpa två ljusslingor för 300 kronor styck.
Totalt rör det sig om 8300 kronor ur F6 kassa och 750 kronor ur ljud- och ljuskassan.

En diskussion uppstår runt värdet att bygga en egen högtalare till ett pris som man
kan köpa en kommersiell, med garanti, för. Dock jämfört med att FnollK köpte en
för 4600 kronor anses det rimligt.

Beslut: Att godkänna F6 äskning.

§9 DP äskning Erik Persson föredrar DP:s ekonomi. De har gått en del plus cirka 5000 kronor, och
vill lägga pengar på att restaurera en av sofforna i DP-rummet. De vill också lägga
pengar på köksutrustning. Det existerar dock ingen konkret äskning. Mötet kommer
överens om att Sebastian och Lotta får mandat på att besluta om en fullständig,
framtida äskning.

Beslut: Sebastian och Lotta får mandat.
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§10 Utemiljö Martin håller låda. Förslaget som vann tävlingen på att designa Focus utemiljö be-
höver modifieras enligt juryns önskemål. Det extra arbetet måste ske mot ersättning,
men vi kan själva inte stå för den. Martin har varit i kontakt med Kåren och Chal-
mersfastigheter gällande detta. Martin och Lotta skall kolla vidare.

§11 FnollK
budget

FnollK har en utförlig och väl genomtänkt budget. Det finns ingen anledning att inte
godkänna den.

Beslut: Att godkänna FnollK:s budget för år 2017.

§12 Incident Denna diskussion sker bakom stängda dörrar.

§13 Utvärdering Victor hävdar att för mycket av informationen i Styret först går igenom Kärnstyret
och att det försvårar för resten av Styret att på ett insatt sätt engagera sig i styret-
arbetet.

Joakim påpekar att arbetsmarknadsfrågor inte har diskuterats i stor nog utsträck-
ning. Mötet håller med och tycker att ett framtida forum för arbetsfrågor bör instiftas
i Styrets verksamhet.

Pernilla frågar om diskussionsmöten har varit en bra grej. Även om bara två blev
av, så är vi överens om att det är en bra grej.

§14 Övriga
frågor

David Larsson undrar om fler än två kan gå SUS-utbildningen. I mån av plats är det
okej.

§15 Nästa möte Nästa möte blir nästa år.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:05.
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