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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
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson Från 12:06

Ordförande FARM Joakim Sällberg
Sökande till valberedningen Filip Heikkilä Från 12:21 Till 12:26

Kistväktare Lotta Bergbom Från 12:27 Till 12:39

§1 Mötets öppnande Mätet öppnas 12:03 av Erik!

§2 Val av justerare Petter Miltén väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Filip Heikkilä adjungeras in med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Carl har varit på möte med andra kassörer ifrån andra sek-
tioner.

– Lina har varit på teambuildning.
– Johansson har arbetat med tillskottet av ståplatser och varit

på teambuildning.
– Johan har varit på möte med Bonsai.
– Andreas har arbetat inför sektionsmötet.
– Persson har tagit kontakt med de som vill skapa intresseföe-

ningen FyS.

• FARM: har varit på teambuildning och sköter det vardagliga ar-
betet. Aspningen närmar sig.

• FnollK: arbetar för att få fram en aspning.

• DP: planerar inför dup.

• F6: planerar inför sin D6-gasque och inför sektionens vecka.
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§6 Information SNF planerar hålla en Workshop gällande vad man kan göra om på
kandidaten i mån om att förbättra den psykosociala läget på sektionen.
Lär bli i samband med en dup där man uppmuntras involvera sig i den
mängd man kan.

§7 Representanter
programråd F/TM

Johan är intresserad av att vara styrets representant i F’s program-
råd, Johansson är sedan tidigare vald som styrets represetant i TM’s
programråd. Ida Svenningsson och Jacob Lindbäck är intresserade av
att vara studentrepresentanter i F’s och TM’s programråd. Som SNF
representanter är Josefin Knutsson och Sofia Karlsson intresserade.

Beslut: Att i F’s programråd välja in Johan Winther, Ida
Svenningsson och Josefin Knutsson.

Beslut: Att i TM’s programråd välja in Jacob Lindbäck och Sofia
Karlsson.

§8 Bonsai Johan har varit på möte med Bonsai där han fått ett bra helhets intryck
av appen. Det är redan implementerat på andra sektioner där det har
fungerat på ett bra sätt. Via appen kan man bland annat anmäla sig
till arrangemang där arrangören får en komplett deltagarlista och där-
efter sälja biljetter. Framöver kan det utvecklas till att man kan köpa
biljetter direkt i appen. Utgivarna tar åt sig feedback ifrån sektioner
som nyttjar appen och rättar till buggar på ett effektivt sätt. Vi kan
låta sektionsaktiva prova programvaran och ge feedback innan den im-
plementeras på hela sektionen. Det är enbart ett användaravtal vilket
innebär flexibilitet för sektionen.

§9 Fyllnadsval
Valberedningen

Filip är intresserad av att söka valberedningen då han vill ge tillbaka
till sektionen för att han får ut. Han anser sig ha god insikt i de olika
organen på sektionen.

Beslut: Att välja in Filip Heikkilä i valberedningen.

§10 Redovisning
ekonomiskt resultat 16/17
och workshop

Lotta, sektionskassör 16/17, redovisar resultatet ifrån det föregående
verksamhetsåret. Hon är mån om att öka transparentsen av ekonomin
då det många gånger är enbart kassörer som är insatta.
Lotta och Sebastian Bergström har diskuterat hur man kan utveckla
transparentsen genom en workshop. Tanken är att det sker innan sek-
tionsmötet och man tar upp ekonomiresultatet, hur man har arbetat
med verksamhetsplanen 16/17 samt budgeten för 17/18. På så sätt kan
sektionsmedlemmar få en bättre insikt i verksamheten.

§11 DP-rummets dörr Dp’s dörr krånglar på så sätt att flera kommittéer kommer in med nyck-
lar till sina egna föreningsrum. Låskolverna byttes för ungefär ett år
sedan. Andreas tar kontakten med Teknisk service.

§12 Gasque sektionens
vecka

Under sektionens vecka vill F6 ha gasque, dvs vecka 8, och vi ser att
det vore lämpligt med den 24/2. Det innebär att F6 behöver lägga en
bokning på gasquerådet klassat som svår arrangerat arrangemang och
på så sätt kan de eventuellt boka redan den här läsperioden.

§13 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:04 av Erik!
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Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Petter Miltén
Justerare

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