
FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2017/18:STYR-10
Styretmötesprotokoll 2017-10-19

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2017-10-19

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle

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
Sökande valberedningen Olle Svanström från 12:11 till 12:15

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:03!

§2 Val av justerare Magnus Fant väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Olle Svanström adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johan har skött kontakten med mastermiddag.
– Lina har startat F6-arbetsgrupp.
– Johansson har varit på två workshops och deltagit på ett

antal möten.
– Carl har pratat med izettle och ser posotivt på det.
– Andreas har varit på möten, workshop och arbetat med sek-

tionsmötesprotokollet.
– Erik har varit på möte med Eliasson och arbetat vidare med

uppstarten av FARMs arbetsgrupp.

• FARM: haft fortsatt mejlkontakt och haft möte med huset. De
har kollat vidare på den stora affischen.

• FnollK: har planerat aspning och arbetet med sin aspfilm.

• DP: har fortsatt sitt arbete med 30-års jubileum och planerar
inför pubrundan.

• Foc: har haft teambuildning som var trevligt. De har även arbetat
vidare med sina flipperspel.
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• SNF: har haft en workshop angående kurserna i grundprogram-
men som var givande. De har även varit på kursnämndsmöte och
planeringsmöte.

• F6: har arrangerat Gasque och planerar nu inför et-rajet.

§6 Fyllnadsval
valberedningen

Olle har varit tidigare varit sektionsaktiv och vill fortsätta sitt intresse
utan att arrangera saker längre. Han anses ha god insikt i föreningslivet.

Beslut: Att fyllnadsvälja Olle Svanström till valberedningen.

§7 Information

• Ex-fysen kommer förändras, bl.a kommer betygsättningen på för-
studierna tas bort. Senare kommer man även ta bort en labbrap-
port. Programmerigskursen kommer hållas av Jan och kommer bli
två deltentor istället för en dugga och en tenta. Därefter kommer
det utvärderas och troligen förändras eftersom Jan håller kursen
endast i år då han är pensionerad.

• F6-workshop var givande där det finns mycket att dra i, fram-
förallt upplägget på aspningen, invalet och mindre obetydliga ar-
rangemang. Det var diskussion om att förändra verksamhetsåret.

§8 F-spexet stadga F-spexet har gjort en stadgaförändring för att anpassa sig efter intres-
seförening istället för medlemsförening som inte längre finns i sektionen.

Beslut: Att godkänna F-spexets stadga.

§9 Pufftack F6 & Fnollk F6 och Fnollk kommer få hålla en gemensam pufftack med en tydlig
uppdelning där de kan lägga 70 kr per person och har hand om varsitt
arr.

§10 Bokning av Focus Tidigare lyftes frågan om att boka Focus under överraskningssittningen
där det finns ett intresse av att lägga en motion om att Fnollk ansvarar
för utdelningen av Focus. Problematiken ligger i att Fnollk kommer då
ha sju lokaler att dela ut vilket minkar incitamentet för phaddergrupper
att leta egna. Focus bokas via ftek och först som bokar har rätt till
lokalen med en begränsning på hur långt fram man kan boka. Vi kollar
närmre på ärendet efter tentorna.

§11 Intresseföreningar
sektionsstäd

Intresseföreningar är inte ålagda att städa Focus under sektionsakti-
vastädet även fall det mejlades ut. Styrelsen finner det lämpligt att
F-spexet deltar då de nyttjar Focus i en större mängd.

§12 Obehörig på Focus Diskussionen sker bakom stängda dörrar!

§13 Övrigt

• Lina har fått intresseanmälningar av ett 10-års jubileum för TM.
Nu förtiden vore det lämpligare att ha sektionsjubileum istället
för per program.

2



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2017/18:STYR-10
Styretmötesprotokoll 2017-10-19

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§14 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:59!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Magnus Fant
Justerare

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