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Möte: Styrelsemöte Fysikums kamratförening.
Tid och plats: 12 juni 2013, 80412, Ångström.
Närvarande: Max Isacson, Christian Binggeli, Johan Henriksson, Jonatan Andersson

(ej i styrelsen), Cecilia Gullström (ej i styrelsen), Pontus Södergren,
Erik Sjöström. Andreas Lundin (ej i styrelsen).

§1. Formalia
Mötets öppnande
Mötet öppnades av Pontus Södergren, ordförande FysKam.

Val av mötesordförande
Beslut: Pontus Södergren valdes till mötesordförande.

Val av sekreterare
Beslut: Johan Henriksson valdes till mötessekreterare.

§2. Möteslokal
Beslut: Lokalen för mötet blev Å80412

§3. Inför det extra årsmötet
Valberedningsarbete
Poster kvar att besätta är

• ARMu

• Suppleant i UTN:s fullmäktige

• Studiesocialt ansvarig

Det finns en potentiell kandidat till suppleantposten.

Valberedningens fortsatta arbete
Då styrelsen är valberedning diskuterades hur detta ska ske på bästa sätt.
Beslut: Alla i styrelsen är ansvariga för att valbereda sin egen post. Vice ordförande är
dessutom ansvarig för att vara sammankallande och hålla sig uppdaterad om respektive
persons arbete, föraslagsvis genom ett möte i god tid före årsmötet.
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För att göra valberedningsarbetet enklare ska det finnas en beskrivning för varje post.
Johan är den enda som i nuläget har tagit fram en sådan.
Beslut: Alla uppmanas att fortsätta med att ta fram en arbetsbeskrivning för sin post.
Sommaren anses som en lämplig tid för detta. Om inte det sker ansvarar Pontus för att
sammankalla ett möte där beskrivningarna skrivs.

Ekonomin
Ingenting har hänt sedan förra mötet
Beslut: Styrelsen beslutade att fortsätta arbeta enligt följande arbetsplan:

• Sammanställa den ekonomi som finns.

• Kontakta revisorn Olof Karis och meddela att vi avser att lämna det vi har, oavsett
om redovisningen är fullständig eller inte.

• Ge det som finns till revisorn och ta emot en, möjligtvis negativt inställd, revisionsbe-
rättelse att framlägga för det extra årsmötet.

§4. Mottagningen
Stingdagen
Vi har en plats på Stingdagen på mottagningen men behöver något att visa upp där. Vi tänkte
ha en soffa men vill utnyttja ett erbjudande från institutionen om att köpa en fysikleksak
som de bekostar.
Beslut: Cicci och Max ansvarar för att det införskaffas en fysikleksak genom Filip Hei-
kenskjölds försorg.

Guider på fysikrundvandringen
Vi vill helst att de som är faddrar inte guidar, men till nöds får det bli så.
Beslut: Det ska informeras via Facebook att man kan bli guide till fysikrundvandringen

Varor
Beslut: Vi ämnar inhandla varor veckan före mottagningen. Alla uppmuntras kolla efter
fordon att låna. Erik är sammankallande för inköpet

§5. Idrott
UTN arrangerar idrottsturneringar (Ångströmkampen) mellan sektionerna. Kostnaden kom-
mer att bli 20 kr per person och aktivitet, totalt ca tre aktiviteter under året. De flesta
sektioner betalar sina medlemmars deltagande.
Beslut: FysKam kommer att sponsra avgiften för sina deltagare i Ångströmkampen.

§6. Hur ska vi hitta nya engagerade medlemmar
Styrelsen diskuterade den nuvarande situationen och idéer för framtiden. Följande idéer an-
sågs intressanta att jobba vidare med utöver nuvarande aktiviteter:

• Småträffar under terminen, till exempel brännboll, filmkvällar. Andra saker än öldric-
kande.

• En grillkväll, kanske vid Sten Sture-monumentet, någon vecka efter mottagningen (Jo-
han är ansvarig).

• Offra inför tentan (Cicci är ansvarig).

• Att faddrar försöker få lite ”häng i Skamvrån” i sina reccegrupper. Det bygger på att
det finns en kritisk andel Fyskam-aktiva i de olika faddergrupperna.
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§7. Nycklar
Jennie Persson-Söderman och Olov Junker har lämnat tillbaka sina nycklar. Några i års-
kurs två har visat intresse för nycklar men de uppmanas att lämna en skriftlig ansökan till
ordförande, inkluderande motivering, alternativt komma till ett styrelse- eller medlemsmöte.

§8. Ekonomi
Ekonomin är ganska stabil i nuläget.

I samband med att UTN blir kår 1 juli kommer vi behöva söka bidrag från den i stället
får från US.
Beslut: Erik ansvarar för att kolla upp vad som gäller när det blir aktuellt

§10. Information
UTN kommer, när den blir kår den 1 juli, att utlysa ett antal tjänster. Antalet bedöms till
ett tjugotal av olika typer.

§11. FysKams pedagogiska pris
I nuläget saknas en person att anonymisera röster.
Beslut: Juryn till FysKams pedagogiska pris får i uppgift att utse en person att anonymisera
röster.

§12. Hedersmedlem
Beslut: Cicci och Pontus får i uppgift att meddela hedersmedlemskapet till den som fått
det.

§13. Företagskontakter
Frågan diskuterades. Daniel Mattsson har eventuellt en kontakt som kan något om sådant.
Beslut: Pontus ansvarar för att, i samråd med Lovisa, undersöka Daniels kontakt och övriga
ärenden i frågan.

§14. Kommunikation
Beslut: FysKam upprättar ett Twitterkonto som administreras av informationsansvarig. På
hemsidan bör finnas mötesprotokoll, en kalender samt Twitterflöde. Max ansvarar för att
detta fixas.

§15 Skamkappor
Beslut: Jonatan, och i andra hand Cicci, ansvarar för att lämna över kappansvaret till nästa
person som vill beställa kappor.

§16. Mötets avslutande
Beslut: Mötet avslutades.
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Underskrifter

Pontus Södergren (ordförande)

Johan Henriksson (sekreterare)


