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Fysikteknologsektionen
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2017-10-04

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

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 Till 12:39

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson

Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Joakim Sällberg väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll är inte justerat och tas därför upp på nästkom-
mande styrelsemöte.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Andreas har varit på sektionsmötet och varit i kontakt med
teknisk service angående DP’s icke fungerande dörr.

– Lina har varit på sektionsmöte och följt upp incident.
– Johan har varit på sektionsmöte.
– Carl har skickat ut kallelse för kassörsmöte.
– Johansson har varit på SU.
– Persson har följt upp incident och varit på KU.

• FARM: har skickat ut mejl och kollat upp möjligheten till att
sätta upp en affisch som ger en större summa pengar.

• FnollK: är igång med planering inför aspning och varit på MOS.

• DP: har varit på sektionsmöte och planerat inför sitt 30-års jubi-
leum.

• SNF: har varit på UU-möte och äntligen blivit fulltaliga i nämn-
den.

• F6: planerar gasque med D6 och ET-raj. De har även påbörjat
sin planering för gasque i LP2.
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§6 Information Kårledningen kommer driva en utredning angående sexuella trakasserier
på skolan. Sektionsstyrelsen kommer påbörja en möjlighet att anmäla
anonymt.

§7 Affischer FARM FARM har uppmärksammats att affischplanken nyttjas på ett dåligt
sätt. Affischer sitter uppe längre än vad som är relevant, sätts ovanpå
varandra och inte finns ett riktigt regelverk. Då FARM får in pengar
av att sätta upp affischer vore det lämpligt att företag får ut vad de
förväntar sig. FARM kontaktar prefekten för att kunna driva frågan
vidare.
Det är ett företag som önskar sätta upp en stor banner vilket skulle
innebära stora inkomster för sektionen. Den ska då sitta uppe en längre
period. Lämpligt vore att sätta upp i Signes om vi får tillstånd, men
Focus och Glashuset är även med i diskussionen.

§8 Möte med kårkontakt 11/10 har kärnstyret, och de som önskar delta, möte med vår kårkontakt
för att diskutera vad vi önskar ha stöd med under verksamhetsåret.

§9 Fastställande av beslut På läsårets första sektionsmöte ska sektionsstyrelsen lägga fram ett för-
slag på mötesordning för året. Då det blev ont om tid lade Persson
själv fram ett förslag. Han önskar nu att styrelsen ska godkänna hans
egentagna beslut.

Beslut: att fastställa Erik Perssons förslag på mötesordning som lades
fram på sektionsmötet den 3:e oktober.

§10 SNF-pins SNF har ibland officiella tillställningar där de önskar ha pins. De önskar
därmed äska pengar för att köpa in namnskyltar som har SNF-loggan
och post. Därmed kan de återanvändas flera år framöver. Efter sitt in-
köp av reprensationskläder har de pengar kvar i sin representionsbudget
vilket styrelsen anser vore lämpligt att använda.

Beslut: SNF får använda pengar ur sin representionsbudget till
inköpet av pins.

§11 Incidenter Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§12 Mötets avslutande Erik avslutar mötet 13:08!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Joakim Sällberg
Justerare

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