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2017-08-24

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle

Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson

Informationsansvarig Johan Winther
Ordförande DP Boel Brandström Från 12:40
Ordförande F6 Liam Håkansson Till 12:22

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant Från 12:04

Ordförande FARM Joakim Sällberg
Förman F-spexet Lisa Strand Från 12:27 Till 12:39

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:01!

§2 Val av justerare Lina Hultquist väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Incident Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§5 Fyllnadsval SNF Daniel Erkensten söker sekreterare i SNF för att han gillar latex och
är dessutom för digitalisering av protokoll. Han är även insatt i sina
kommande åligganden och har deltagit på SNF-möten tidigare.

Beslut: Daniel Erkensten väljs in som sekreterare i SNF.

§6 Adjungerar Mötet beslutar att adjungera in Lisa Strand med närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt.

§7 Kommunikation mellan
F-spexet och kommittéer

F-spexet, via Lisa Strand, har det väldigt stressigt inför sina föreställ-
ningar och vill informera hur deras arbete ser ut. 3:e, 4:e och 5:e är det
föreställningar vilket påverkar hur man kan röra sig på Focus. Skydds-
rummet behöver vara ordnat så man lätt kommer åt sina förvaringsut-
rymmen. Kommittéer uppmuntras kontakta Lisa Strand om man ska
organisera något kring Focus den kommande veckan. Styretrummet och
skyddsrummet kommer användas om omklädningsrum och man upp-
muntras knacka ifall man ska gå in.

§8 Runda bordet • Kärnstyret:

– Persson har mejlat lite med kårledningen.
– Johansson har haft överlämning med Klara.
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– Carl har arbetat med räkningar och pratat med banken.
– Lina har satt på buntband inför klippning av skåp.
– Johan har arbetat med ftek och digitalisera röstningssystem

på sektionsmöten.
– Andreas har kollat vidare på lokalpolicy och fixat städlista

för styretrummet.

• FARM: Har haft kontakt med många olika företag och förbereder
inför sin arr under mottagningen.

• FnollK: Fullt upp mottagningen.

• DP: Fortsätter sitt jobb med mottagningen.

• Foc: Livet fortsätter.

• SNF: Har mejlat och försöker få koll på ftek och kurshemsidor.

§9 Information

• Preliminärt blir sektionensvecka vecka 8.

• Styretutbildning 16/9 som hålls av kårledningen. Individuell an-
mälan!

• På engelska hänvisas sektionsstyrelsen till physics division board
vilket för enkelhetsen byts till ftek.

§10 Representanter för
programråd

Programråd sker den 25/8 där det ska finnas tre representanter. Johans-
son är intresserad av att vara kärnstyrets representant i TM’s program-
råd.

Beslut: Erik Johansson väljs till representant i TM’s programråd.

§11 Presentation av
styrelsen

Styrelsen ska presentera sig för masterprogrammen den 27/8 på förmid-
dagen. Johan kollar upp vilka program och salar vi ska besöka. SNF är
intresserade av att besöka samtliga program och vi försöker samordna
så det sker samtidigt.

§12 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:55!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Lina Hultquist
Justerare

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