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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-04-26

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson

Informationsansvarig Johan Winther
Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Tim Månström
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant från 12:15

Ordförande FARM Anna Carlsson
Tillträdande vice ordförande F6 Sara Kraamer till 12:27

Styretasp Johanna Warnqvist till 12:27
Styretasp Jack Vahnberg till 12:27
Styretasp Matilda Hanes till 12:27
Styretasp Eric Nilssonfrån 12:09 till 12:27
Styretasp Oliver Thim från 12:09 till 12:27

Revisor Olle Lexell 12:22 till 12:27

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Tim Månström väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Protokollen från 9/4, 12/4 och 19/4 är justerade, anslagna och läggs nu
till handlingarna.

§4 Adjungeringar Sara, Johanna, Jack, Eric och Oliver adjungeras in med närvaro- och
yttranderätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johansson har hållt i aspning.
– Lina har planerat inför stormötet som är ikväll.
– Johan har arbetat med gsuite och kollat över klassmejllistor-

na.
– Persson har arbetat med preliminär VP och pratat med Data

angående flipperspelen som står på Focus.

• FARM: arbetar inför en mässa den 17/10 där de har ett flertal
förtag som är intresserade.

• FnollK: håller på att detaljplanera mottagningen.

• DP: har kommit långt i aspningen och preppar ohmsits och inval.

1



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2017/18:STYR-30
Styretmötesprotokoll 2018-04-26

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• SNF: har haft asparr och haft valberedning. De är igång med att
flytta över sin drive till gsuite. De arbetar vidare med stuidefrågor.

• F6: har arrat CM och arbetar med överlämningen.

§6 Information

• Anmälan till utskottsavslutning stänger den 3/5.

• GU fysik har påpekat att vi är dåliga på att städa i styretrummet.
Alla bör ha i åtanke att städa efter sig.

§7 FARM tryck På FARMs tryck bekostades två schabloner pga felaktigheter från tryc-
keriet. Totalt går de under den godkända totalsumma, men det är re-
glerat att man enbart får bekosta en schablon.

Beslut: Att godkänna FARMs övertramp.

§8 Resultat studentrösten Bordläggs till nästa vecka då resultatet missades att tas med till mötet.

§9 F6 creative suite Vi har fått in en äskning om creative suite till PR-ansvarig i F6 som
skulle förenkla deras arbete. Då vi är en ideell förening får vi ca 40%
rabatt, men licenser begränsat till enstaka användare. Det diskuteras
att det vore lämpligare att lägga in det i styrets budget och även se över
möjligheten att ge programvaran till andra delar av sektionen. Vi ska se
över intresset med vilka program som är aktuella och tar frågan vidare
till sektionsaktiva.

§10 F6 ärtsoppa F6 är intresserade av att börja med ärtsoppa igen i mån av att synas
mer. I och med att det tidigare togs bort las pengarna på att köpa
en ett nytt flipperspel som diskuterades på sektionsmötet. Carl är inte
närvarande och kan inte uttala sig för hur det går ekonomiskt.

Beslut: Att preliminärt godkänna F6s ärtsoppa förutsatt att vi inte
går mer back totalt än styrets budget anger.

§11 Motion Vi har fått in en motion inför nästa sektionsmöte som ämnar skapa en
nämnd för varje obligatorisk kurs på teknisk fysik. Den är något oklar
och det diskuteras exakt vad motionären har tänkt sig och om det ens
är genomförbart.

§12 Uppföljning av
incident

Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§13 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:34!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Tim Månström
Justerare

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