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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 Från 12:34
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Carl Jendle väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll lägg till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjugneringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Carl har arrangerat en ekonomi-workshop.
– Lina har varit i kontakt med folk som är intresserade att gå

med i F6-arbetsgrupp.
– Johan har varit i kontakta med Bonsai och gjort affisch till

Bert-Inge-priset.
– Johansson ska på möte med de andra SAMO och arbete med

bristande brandlarm.
– Andras har jobbat inför sektionsmötet och börjat kolla på ett

beslutsprotokoll för de senaste två åren.
– Persson har varit på möte med Peking inför inspirationföre-

läsning.

• FARM: har utvärderat sina tidigare arrangemang och inväntar
ett nytt sammarbetsavtal.

• DP: har fått nya spisar på Focus och planerat inför sitt 30-årsjubileum.

• Foc: har arrangerat fockör och städat i skyddsrummet.

• SNF: har varit på kursnämder och jagat kursutvärderare.

• F6: har varit på kräftskiva och lagat en ljuvlig ärtsoppa.
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§6 Information

• Sponsutbildning hålls av kåren. Anmälan sker personligen.

• Har tillkommit en punkt till sektionsmötet där utfallet av sek-
tionsbudgeten 16/17 kommer gås genom.

• Liam känner sig trygg med att vi kommer få den önskade gasquen
i sektionens vecka. Bokningen sker i LP2.

§7 Propositioner Kärnstyret har önskar lägga fyra propositioner till sektionsmötet: regle-
ring av invalsprocessen för kommittéer, upplösande av FBI och Växteri-
et, inval av särskild ledamot och informationsansvarig ledamot i Spidera.

Beslut: Sektionsstyrelsen står bakom de fyra propositionerna.

§8 Motioner

Intresseförening FyS: Kärnstyret har varit på möte med de som står
bakom motionen och arbetet fram en stadga. Deras yrkande följer
inte rätt formalia och behöver omformuleras men vi yrkar på bifall.

Beslut: Sektionsstyrelsen godkänner intresseföreningens stadgar
och delegerar till kärnstyret att skriva ett motionssvar med
tilläggsyrkande så att de skrivs in på korrekt sätt i reglementet.

FIF:s namn: Motionen avser ett namnbyte av FIF till Fysikteknolog-
sektionens idrottsförening.

Beslut: Att bifalla motionen och med tilläggsyrkandet att
uppdatera namnbytet i arbetsordningen.

Sektionshoodies: Motionen avser att styrelsen ska tillsätta en arbets-
grupp för att arbeta fram sektionshoodies där sektionsstyrelsen
senare tillhandahåller och säljer dem till sektionen. Det ser posi-
tivt på men styrelsen har svårt att se hur spritt intresset är bland
medlemmarna. Sektionsstyrelsen behöver, tråkigt nog, lägga sin
tid på annat håll och yrkar därmed på att avslå motionen i sin
helhet och uppmuntrar motionärerna att komma fram med förslag
på design och intresseundersökning.

Beslut: Att avslå motionen i sin helhet.

§9 Incidenter Diskussionerna sker bakom stängda dörrar.

§10 Mötets avslutande Mötes avslutas 12:59 av Erik!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Carl Jendle
Justerare

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