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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2017-09-14

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle från 12:05

Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson

Informationsansvarig Johan Winther
Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Liam Håkansson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjugneringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johansson har varit på möte med Jana och Nicola och varit
på VP-workshop.

– Lina har varit på VP-workshop.
– Carl har varit på VP-workshop.
– Johan har planerat en afterork som hålls för vissa fysikpro-

gram.
– Andreas har planerat inför sektionsmötet och varit på VP-

workshop.
– Persson har varit på VP-workshop och FUM.

• FARM: har haft kaffelunch vilket var populärt och billigt.

• FnollK: har haft sitt första möte sen mottagningen och planerar
det sista för sitt år.

• DP: planerar sin 30-år jubileum.

• Foc: har börjat förbereda för focköret och planerar arbeta vidare
med focpay.

• SNF: har varit på möte med Jana och Nicola samt varit på VP-
workshop.

• F6: planerar inför sin nästa gasque med D6.
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§6 Information

• Sofia och Johansson var på möte angående psykosociala läget
med Jana och Nicola där de diskuterade vad som kan förbätt-
ras i grundutbildningen. Framöver kommer man se över om det
finns moment som kan lyftas bort ifrån kurser, kontrollera arbets-
belastning kontra kunskap, samt förenkla administrationen. Till
nästa gång vill SNF ha styrets åsikter och gå genom kursplanen
för kandidaten för att konkretisera hur man går vidare.

• Teambuildning är på måndag där prision island börjar 18:00, vi
samlas lite innan. Mat på Holy cow 20:30 där vi behöver föranmäla
vad vi vill äta. Persson skriver i slack angående det här.

• SaFT i Lund 1/12 - 3/12 där vi behöver skicka preliminär anmä-
lan.

• Utrymmningsövning sker 6/10 där vi behöver 4 personer som kan
vara med som observatör. Johan, Sofia, Petter och Carl tar på sig
det.

• Senast den 27:e behöver Andreas ha in VP ifrån SNF, F6, DP och
Foc.

§7 Mastergrillning Vi hämtar grillar 15:00 och Carl försöker styra in lite förberedelser idag.
17:00 börjar grillningen imon.

§8 Fyllnadsval Anna Carlsson vill söka ansvarig i Blodgruppen och har lämnat in ett
skriftligt godkännande. Hon har relevant erfarenhet.

Beslut: Anna Carlsson väljs in som ansvarig i Blodgruppen.

§9 Styretrumsnycklar Sekreteraren i SNF är inte längre i behov av nyckel till styretrummet då
ursprunglig anledning var att komma åt styrets skrivare för att skriva
ut protokoll. SNF hanterar numera protokoll digitalt.

Beslut: Sekreteraren i SNF får inte längre ut nyckel till styretrummet.

§10 Sektionsmöte LP1 Vi vill lägga proposition om att informationsansvarig är ledamot i Spi-
dera. Vi ändrar starttiden till 16:15.

§11 Skyddsrummet Petter m.fl har förberett ett förslag till omfördelning av skyddsrummet
nu när vi har en ledig hylla. F6 och Fnollk har behov av större lagrings-
utrymme. Hyllan närmst ingången används till ljud och ljus där målet är
att fylla den så väl som möjligt med det som är vanligt att kommittéer
lånar. Styret anser att de fyra kommittéerna tillsammans plockar ihop
i skyddsrummet där man efteråt får en bra bild av behov och delar upp
solidariskt med Lina som kärnstyrets representant.

§12 Verksamhetsplan Vi strök upprustning av köket och trevligare inomhusmiljö på Focus
ifrån den preliminära verksamhetsplanen då vi inser att vi inte hinner
med arbetet. Vi ser gärna arbetsgrupper till att utveckla FARMs arbete,
se över styrdokument samt se över arbetsbelastningen i kommittéer.
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§13 Focus på
överraskningssittning

Styret har fått in en förfrågan att ta upp frågan om Focus till överrask-
ningssittningen då det upprepande är samma phaddergrupper på Focus
och Hilbert. Det diskuteras kring hur transparenta bokningar är där vi
kommer fram att det sker på ett bra sätt. Först att boka har rätt till
lokalen och styret kommer ta upp frågan med Rustmästaren i DP ifall
man ska begränsa hur långt fram man ska kunna boka.

§14
Inspirationsföreläsning

Vi har fått förfrågan om att anordna inspirationsföreläning angående
vad man kan engagera sig i under sin tid på Chalmers. Om vi lägger
föreläsningen som en lunchföreläsning ser vi möjligheten att nå en större
skara istället för att enbart locka de som redan har en fast åsikt att vilja
engagera sig. Persson går vidare med att anordna ett möte med Peking.

§15 Mötets avslutande Erik avslutar mötet 13:01!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Liam Håkansson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sektionssekreteraren (styret.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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