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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2017-11-02

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle

Sekreterare Andreas Gustaver
Informationsansvarig Johan Winther

Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Petter Miltén Från 12:56
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Joakim Sällberg
Jakob Widebrant från 12:32 till 12:53

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:06!

§2 Val av justerare Lina Hultquist väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Jakob Widebrant adjungeras in med närvaro-, yttrande- och förslags-
rätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Andreas har påbörjat arbetet med styrdokument och kollat
vidare på festanmälningsformuläret som felat. Det fungerar
nu igen.

– Lina har arbetat vidare med F6-arbetsgrupp.
– Johan ska ha möte med spidera.
– Erik ska på KU.

• FARM: har arbetat inför sin aspning.

• DP: har förberett inför pubrundan.

• Foc: har arbetat med sina flipperspel.

• F6: har precis arrat et-raj.

§6 Information

• Huset har fått en offert på Focus utemiljö som är något hög. Chal-
mers fastigheter kommer se över möjligheten att ändra planerna
för att dra ner summan.

• Bengt-Inge Hogsveds pris har haft få nomineringar och man upp-
muntras skicka in fler förslag.
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• Vi har fått information om att vi behöver lägga fram nomineringar
för institutionsråd.

• Vi har ett extra serveringstillstånd som vi kan nyttja under verk-
samhetsåret.

• Måndag läsvecka sju är preliminärt datum för bandatjobanget.

§7 Anmälan
jämställdhetsworkshop och
SAFT

Det är individuell anmälan för de här arrangemangen och deadline är
snart för båda.

§8 Studentrösten Kärnstyret driver studentrösten och samlas 15:15.

§9 Inspirationsföreläsning GD är bokad fredag lv2 lunchtid. Carl har pratat med baguetterian och
ska försöka pruta.

Beslut: Vi godkänner att styrelsen får lägga maximalt 3000kr på mat
för deltagare till inspirationsföreläsningen.

§10 Arbetsordning
incidenthantering

Det står lite fel i arbetsordningen för incidenthantering och förslaget är
att ändra från:
Fysikteknologsektionens studerande- och arbetsmiljöombud. På Fysik-
teknologsektionen innehar två personer titeln SAMO. Den ena är F-
styrets vice ordförande och den andra är en person som förtroendeväljs
av sektionsmötet. Den sistnämnda kallas även oberoende SAMO.

Till:
Fysikteknologsektionen har tre studerande- och arbetsmiljöombud (SA-
MO). En av dem sitter i sektionsstyrelsen och de andra förtroendeväljs
av sektionsmötet och ansvarar för var sitt program under sektionen. De
två sistnämnda kallas oberoende SAMO.

Beslut: Att godkänna ovanstående ändring. Beslutet var enhälligt.

§11 Äskning
kaffeollektivet

Kaffeollektivet vill äska 1000kr för att servera kaffe till sektionsmedlem-
mar på Focus lunchtid. De har senaste tiden inte varit bra på att städa
upp efter sig.

Beslut: Att godkänna kaffeollektivets äskning på 1000kr förutsatt att
de städar efter sig.

§12 Incident Diskussionen sker bakom stängda dörrar!

§13 Bokning Focus
nollbrickstillverkning

Jakob deltar för att diskutera den här punkten. Frågan om Focus har
tidigare varit med på agendan och även diskuterats på kärnstyretmöten.
Det har tidigare varit först till kvarn för att boka men man behöver ak-
tivt söka information för att ta reda på när man som tidigast kan lägga
en bokning. Jakob har varit i kontakt med Petter som anser att det är en
större arbetsbelastning för Fnollk att ansvara för utdelningen för Focus,
däremot kan det vara problematisk ifall Fnollk ansvarar för många vilket
minskar phaddergruppernas incitament att hitta egen lokal. Kärnstyret
har diskuterat att ha en intresseanmälan med en deadline och efteråt
lottas Focus ut till phaddergrupper. Det ska då vara en lista som gås
genom i tur och ordning flera år framöver och nya phaddergrupper och
de som hade Focus året innan placeras längst ner i listan. Rimligt vore
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att sätta krav på tilldelningen då exempelvis storleken på phaddergrup-
pen kan göra det irrelevant att ha mittendelen av Focus. Vi tar inget
beslut idag men kollar vidare för att lägga fram förslag till ett senare
styrelse- eller sektionsmöte.

§14 Fnollk aspbudget Aspbudgeten gås genom och diskuteras kort.

Beslut: Att godkänna Fnollks aspbudget.

§15 Obehöriga på Focus Diskussionen sker bakom stängda dörrar!

§16 Övrigt

• Mjölbaggar: Det har uppkommit att det är mjölbaggar i skrub-
ben. Boel kollar på att koppla in anticimex. F6 och DP rensar
skrubben i samband med sektionsstädet.

• Städning styretrummet: Det finns en städlista som vi bör följa.

• Sektionsmöte: Det blir torsdag lv6, 7/12.

§17 Mötets avslutande Mötes avslutas 13:05!

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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