
Styrelsemötet
Fysikums kamratförening

Uppsala Universitet
vid protokollet:

Johan Henriksson
johan92.henriksson@gmail.com

25 april 2013

Möte: Styrelsemöte Fysikums kamratförening.
Tid och plats: 25 april 2013, Skamvrån, Ångström.
Närvarande: Max Isacson, Christian Binggeli, Johan Henriksson, Felicia Östman,

Walter Andersson, Emelie Årevik, Mikaela Dahlström, Pontus Söder-
gren, Erik Sjöström.

§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. Information
Fysikrundvandring
Programmet arrangerar en rundvandring för de nya studenterna varje år. I år vill man ha
hjälp med att förbättra den. Följande punkter diskuterades:

• Se till att alla lokaler som ska besökas är öppna

• Viktiga besökspunkter är karusell, teleskop, lunchrum, bibliotek.

• Christian kan ansvara för eventuell fortsatt kontakt med programmets ledning.

Sponsorsystem
Pontus informerade om att UTN har ett nytt sponsorsystem.

Sångbok
Arbetet med den nya sångboken fortsätter med Max Isacson som ansvarig för Fyskam. Dock
kommer den inte komma till årets mottagning eftersom Möbius fortfarande har kvar sång-
böcker.

1



FysKam Styrelsemötet s. 2

§3. Ekonomi
Icabanken
Det har föreslagits att vi ska använda Ica-banken för våra fortsatta banktransaktioner. Sty-
relsen är intresserad av detta om Ica visar sig ha föreningskonto. Vid kortade undersökning
verkade inte sådan lösning finnas. Erik ansvarar för att titta närmare på detta.

Revisioner och revisorer
Revisionsberättelse saknas för de senaste åren eftersom revisorn Olof Karis inte ansett att allt
har varit i sin ordning att revidera. Styrelsen är medvetna om detta men avser att be revisorn
att skriva en revisionsberättelse på den del han har tillgång till och i samma konstatera att
delar av bokförningen saknas. På så sättkan vi framlägga för årsmötet en så god redovisning
som är möjligt.

På årsmötet är det sedan upp till föreningens medlemmar om de vill bevilja ansvarsfrihet
för de styrelser som suttit när revision saknats.
Beslut: Styrelsen ber revisorn att lämna en revisionsrapport, oavsett om han dömer ut
redovisningen som bristfällig.

Föreningen behöver en ny revisor. Det får inte vara någon som sitter i styrelsen, men
behöver inte vara någon som är fristående från föreningen. Olika förslag diskuteras: Någon
lärare, någon föreningsmedlem eller någon medlem i en systerförening.
Beslut: Styrelsens alla medlemmar ska fundera över lämpliga revisorer i någon av förljande
kategorier: Lärare, Fyskam-medlemmar. Revisorn ska vara en person som har för avsikt att
ha ett långsiktigt engagemang på Ångström och således vara tillgänglig under kommande år.

§4. Valberedningarbete
Styrelsen är också valberedning. Följande poster är vakanta i föreningen:

• Ledamot i UTN:s valberedning

• Internationellt ansvarig

• Ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Vi har ingen kandidat till någon av platserna.
Beslut: Styrelsen kommer inte pressa någon att ställa upp eftersom vi vill ha en person med
verkligt engagemang på posterna. De kommar att utlysas till det extra årsmötet. Styrelsen
tar emot kandidaturer före eller på plats.

§5. Nycklar
Beslut: Styrelsen beslutade att vidta följande åtgärder för vissa nyckelbärare:

• Olov Junker skall uppmanas att återlämna sin nyckel.

• Stefan Book skall kvittera ut sin nyckel på ett korrekt sätt.

• Friedrich Hehl skall tillfrågas om han fortfarande behöver nyckeln samt uppmanas att
städa bättre.

• Jennie Persson-Söderman skall tillfrågas om han fortfarande behöver nyckeln.

§6. Mötets avslutande
Beslut: Mötet avslutades.
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Underskrifter

Pontus Södergren (ordförande)

Johan Henriksson (sekreterare)


