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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2017-10-12

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 Till 12:59

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant Från 12:02

Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 11:59!

§2 Val av justerare Boel Brandström väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Protokollet från två veckor tillbaka och föregående protokollet är juste-
rade, anslagna och läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Persson deltog på ett möte med vår kårkontakt där det bl.a
diskuterades om sektionens ekonomi och det psykosociala lä-
get. Han har även deltagit på FUM där ett beslut togs om
att godtycklig medlem av sektionsstyrelse kan agera supple-
ant för ordförande ifall det anmäls i förväg.

– Johan har satt upp affischer.
– Carl har hållt i kassörsmöte och kollat på izettle.
– Lina har varit på möte angående mastersammanslagning och

diskuterat obehöriga på Focus.
– Johannsson har varit på KFUM möte med SO och kollar på

en föreläsning som isåfall kommer hållas för sektionsmedlem-
mar. Han har varit på möte med oberoende SAMOs.

– Andreas har haft nyckeldag och uppdaterat styrdokument
från sektionsmötet.

• FARM: har arbetet med en pie-chart om masterprogram och träf-
fat företaget som är intresserade av att sätta upp en större affisch
för att diskutera bra placeringar. De har även haft möte med andra
arbetsmarknadsgrupper.
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• FnollK: planerar aspning och pufftack. De kommer börja använda
Bonsai under sin aspning.

• DP: har arrangerat dup och planerar sitt 30-års jubileum.

• Foc: har varit på semester i skogarna.

• SNF: var med på mötet med vår kårkontakt. Imorgon kommer
SNF anordna ett möte för att diskutera kursplanen.

• F6: arrangerar Gasque imorgon.

§6 Fyllnadsval Spidera Albert Johansson söker spidera för att han är intresserad av att utveckla
ftek. Han har tidigare programemeringserfarenhet och vill lära sig fler
språk. Albert är mån om att svara på inkommande mejl.

Beslut: Att fyllnadsvälja Albert Johansson som ledamot i Spidera.

§7 Inval av särskild
ledamot

På sektionsmötet 2017-10-03 beslutades att styrelsen har mandat att
välja in Oskar Peetre som särskild ledamot om han väljer att avgå från
valberedningen. Oskar kommer förbi mötet och avsäger sig sitt uppdrag
i valberedning och vill sitta kvar som chefsredaktör. Sektionsmötets krav
är uppfyllt och styrelsen kan välja in Oskar som särskild ledamot.

Beslut: Att välja in Oskar Peetre som särskild ledamot.

§8 Information

• IT har haft en extern revisionsbyrå som granskat deras ekonomi
och de är intresserade av att lägga en motion till FUM om att kå-
ren ska tillhandahålla en extern revisor som granskar sektionerna
på kårens bekostnad. Erik Persson och Carl kommer troligen ha
ett möte med styrIT i början av LP2.

• Igår var ett möte med Oscar Holke, UO och vår kårkontakt, där det
bl.a diskuterades om det psykosociala läget. Det pratades om att
det finns en viss elitism, att F har en högre svårighetsgrad och det
är normaliserat att må dålig. Utöver att förändra kurser behöver
vi arbeta med en attitydförändring för ett effektivt resultat.

§9 Aspaffischer Petter har undersökt var vi har rätt att sätta upp aspaffischer och har
funnit att vi kan sätta upp om det sker på ett städat sätt. De kommer
ta upp kontakten med Tord angående mer specifika placeringar.

§10 Studentrösten Studentrösten anordnas av kåren och är menat att vara en plattform
för att ge studenter en möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det kommer
ske under cocktailpartyt där kåren har en förbestämd affisch och vi får
möjlighet att nyttja två affischer.

§11 Obehöriga på Focus Den senaste tiden har det upprepade gånger varit en obehörig person på
Focus. Hen har blivit konfronterad och ombetts lämna och då svarat på
ett underligt sätt, om det fortsätter har vi möjlighet att dra det vidare.
Sektionslokalen är för sektionsmedlemmar och vi har rätt att avlägsna
hen om problem skulle uppstå.
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§12 Övrigt

• Fnollk ska hålla i en pufftack för de som puffat mottagningen till-
sammans med F6. Det skulle innebära att de lägger mer än 70kr
per puff men frågan lyfts om man har 70kr per person per kommit-
té. De är intresserade av att äska pengar ifall kostnaden skulle bli
mer än planerat. Styrelsen kollar upp information till nästa vecka.

• Mastermiddagen blir av men styrelsen har dessvärre inte möjlighet
att delta pga tidsbrist.

• Låset till DP-rummet är bytt alla som inte ska komma inte kom-
mer inte in längre. Dessutom är det en i DP som inte kommer in
längre.

§13 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:01!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Boel Brandström
Justerare

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