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Möte: Styrelsemöte Fysikums kamratförening.
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Emelie Årevik, Martin Norlin (UTN, 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.

Val av justeringspersoner
Beslut: Max Isacson och Christian Binggeli valdes att justera mötesprotokollet.

§2. Valberedningsarbete
Johan Bylin ställer troligtvis upp som revisor.

Linnéa Gyllingberg kan vara tänkbar kandidat som internationellt ansvarig, detta är dock
inte bekräftat.
Beslut: Vi ska fortsätta leta efter personer till posterna Internationellt ansvarig, ARMu,
UTN:s valberedning.

§3. Ekonomin
Christian arbetar för att sammanställa underlag att delge revisorn Olof Karis.

§4. Mottagningen
FysKam är i stort mycket nöjda med mottagningen och framför vårt tack till de ansvariga.
Som feedback lämnas att strukturera upp ett schema för när det finns arbetsuppdrag för
hängarunter.

Under Ettphesten har föreningen möjlighet att göra något inför sittningen på fem minuter.
Max kan tänka sig att ställa upp på detta under förutsättning att festkommittén föreslår

en lämplig aktivitet.
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§5. Sångbok
Möbius låter meddela att de inte vill vara med och ta fram en gemensam sångbok med Fyskam
och Iupak. Fyskam ser det som tråkigt och en komplicerande omständighet för kommande
mottagningar.

Att köpa in en sångbok med ordentliga pärmar beräknas kosta ca 50 kr/bok i utpris till
medlemmar. När boken ska köpas in kommer de som vill ha boken förmodligen behöva betala
i förskott, samtidigt som föreningen går in med pengar till ett lager för framtida försäljning.
Beslut: Fyskam ska forsätta arbetet med en ny gemensam sångbok tillsammans med Iupak.
Max är fortsatt ansvarig för vår del.

§6. Skrivare
Fyskam vill köpa en skrivare och priset för en enkel laserskrivare förefaller ligga under 1000
kr.
Beslut: Styrelsen godkänner ett inköp av skrivare under förutsättning att den ekonomiska
situationen tillåter detta.

§7. Lösenord
Beslut: Ett nytt styrelseinternt lösenord ska tas fram av Max och delges styrelsen.

§8. Föregående protokoll
Föregående protokolls beslutspunkter gicks igenom. Vi konstaterade att beskrivningar av
styrelseposter fortfarande inte är skrivna och sammanställda.

§9. Sektionslokaler
I samband med Ångström Etapp 4 ska sektionslokaler ses över. Vi kan påverka genom UTN.
Styrelsen önskar att vi i första hand har en samvarolokal motsvarande nuvarande Skamvrån,
helst med en vask. Lokalen bör inte vara gemensam med andra sektioner men i närheten av
föreläsningslokaler för fysiker. Utöver detta önskas en lokal med studieplatser.
Beslut: Johan sammanfattar våra åsikter tydligt och skickar dem till rätt person vid UTN.

§10. Nycklar
Nycklar är på väg in från Friedrich, Jennie, Olov och Mattias. Nycklar kommer att delas ut
senare under hösten.
Beslut: För att få en nyckel ska man skriftligt ansöka till styrelsen före nästa medlemsmöte,
alternativt under nästa medlemsmöte.

§11. Skamkappor
Beslut: Styrelsen anser att skamkappans utseende inte ska ändras vid kommande beställ-
ning. Vad enskild medlem gör med sin skamkappa är inte styrelsens sak att besluta.

§12. UKÄ-utvärderingen
Styrelsen önskar att programmet informerar årskurs tre om de eventuella konsekvenser UKÄ:s
utvärdering av kandidatexamen kan få.
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§13. Mötets avslutande
Beslut: Mötet avslutades.

Underskrifter

Pontus Södergren (ordförande)

Johan Henriksson (sekreterare)

Max Isacson (justerare)

Christian Binggeli (justerare)


