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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-08-30

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Kassör Gustav Hallberg
Sekreterare Alexander Jonsson

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard till 12:25

Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Anna Carlsson
Ordförande F-spexet Oscar Karlsson

Förman F-spexet Henrik Ekebro
Piff & Puff Petter Miltén från 12:32

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 11:59!

§2 Val av justerare Eric Nilsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Oscar Karlsson, ordförande F-spexet, Henrik Ekebro, förman F-spexet,
och Petter Miltén, Piff & Puff, adjungeras in med närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav har betalat saker och försökt få koll på läge, hade
kassörsmöte i måndags.

– Eric har arbetar med mastersmottagningen, har mailat alla
MPA för att få koll på när vi kan komma och informera.

– Alexander har försökt fixa access till nollan, problemet ligger
på annat håll.

– Jack har haft en massa möten.

• FARM: Haft lunchföreläsnig med Unionen, delade ut kaffe, var
med på tivolit och har haft möte med Chalmers Teknologkonsulter
inför mässan.

• FnollK: Arrangerar mottagning, hade gyckelsittning igår.

• DP: Preppar inför pubrunda, har haft bastu.

• Foc: Har inte gjort så mycket, ska försöka fixa Focpay.

• SNF: Kollar på räknestugor, letar övningsledare till dessa, arrade
quizpub igår. Försöker lösa problemen med mastersantagningen.

• F6: Provsitsen blev lyckad, ingen ville gå hem, har fler arr som
kommer.
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• F-spexet: Förbereder föreställning.

§5 Mottagning Det går överlag bra, nollan kommer på allt och är allmänt taggade.

§6 F-spex Hoppas kunna lösa sammarbetet om Focus på ett lika bra sätt som
förra året. Frågar om möjligheten att använda styretrummet 10-11:e
september som sminkrum, det beviljas. Föreningskvällen den 11:e nämns
men ska inte vara ett problem. De poängterar att det skulle vara bra om
det var lite bättre ordning i skyddsrummet inför den 8:e så att de kan få
ut deras saker lätt. Det har tillkommit saker över sommaren, bland annat
ett partytält, som gör att det är väldigt stökigt. Det föreslås att golvet
ska vara tömt den 6:e, allt som ligger kvar då ska flyttas, detta ska göras
gemensamt av alla föreningar, Eric informerar. Dessutom informerar de
om att det är okej att röra sig i korridoren under föreställningar, om
man håller nere ljudvolymen.

§7 Skyddsrummet och
accesser

Finform har bett om att få access till grovsoprummet och skyddsrum-
met. Det ställs frågor om hur det skulle fungera då det redan finns
väldigt mycket saker som ligger där. Det frågas om vad de mer exakt
vill använda utrymmet till.

Beslut: Att bordlägga ärendet tills vi har mer information.

§8 Avsägelse FinForm Adam Breitholtz vill avsäga sig sin plats i Finform.

Beslut: Att godkänna Adams avsägelse.

§9 Sektionshoodies Piff och Puff sålde otroligt snabbt, de vill köpa in fler. Gustav informerar
att vi som en ideell förening måste omsätta 80% av den vinst som vi
gör inom 5 år, detta innebär att vi har mycket pengar att spendera.
Det nämns ett par saker som vi kan spendera pengar på, exmepelvis
nya flipperspel, sen diskuteras vad andra sektioner lägger pengar på,
exempelvis resor. Gustav nämner att projekt på kommiténivå kan få
bidrag från sektionen.
Frågan om vi ska köpa in ett lager med hoodies diskuteras, dock så har
vi inget ställe att förvara dem på. För att göra så att nollan kan köpa
diskuteras att köpa 200 nya.

Beslut: Att sektionen subventionerar köp av 200 hoodies så att dessa
kostar 130 kr.

§10 Möjlighet till insynad
lokal

Kärnstyret har börjat kolla på om vi kan få en insynad lokal. Det kom-
mer inte att hända de närmsta åren men det kommer förhoppningsvis
ske så att vi har Focus och en ytterliggare lokal.

§11 Valvakan Frågar om Focumateriet vill sälja på valvakan. Vi bokar GD.

§12 Övriga frågor Gustav och Erik går på programrådet.
Det gick väldigt bra att sälja sektionshoodies, Petter tycker det är bra
att vi vill köpa in 200 st. Verkar som att de populära storlekarna är slut
och att det därför kommer bli problematiskt med att få till det inom
kort tid, förhoppningsvis kommer det vara löst tills första sektionsmötet.
Det verkar finnas ett stort intresse för hoodiesen bland nollan. Dessutom

2



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2018/19:STYR-02
Styretmötesprotokoll 2018-08-30

Fysikteknologsektionen, Chalmers

undrar han om hur de ska gå tillväga om någon frågar om att få köpa
en hoodie mellan tillfällen, det bör lösas kontant är svaret. Möjligheten
för Piff & Puff att ta över försäljningen av sektionspins och liknande
nämns också. Alexander har planerat att sälja inför balen och kommer
prata med Petter om det.
Petter nämner att det kan gå att få mer utrymme för förvaring, eventu-
ellt i skyddsrummet eller i ett annat närliggande skyddsrum. Jack och
Gustav undersöker detta.
Det finns folk som är taggade på att arrangera TMs 10-års jubileum.
Jack kommer ta upp det mer i nästa vecka.

§13 Mötets avslutande Mötet avslutas av Jack 12:39!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Eric Nilsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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