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Närvarande
Ordförande Erik Persson
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

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:07 av Erik!

§2 Val av justerare Johan Winther väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johansson har precis tagit körkort! Han har även spridit in-
formation ifrån kåren.

– Andreas har varit på möte med F6-arbetsgrupp och infu. Där-
utöver har han arbetat vidare med våra styrdokument och
skrivit policyn som diskuteras idag.

– Persson har varit på KU och jämställdhetsworkshop. Han har
haft fortsatt kontakt med Eliasson och styret på IT.

– Johan har varit på infu och haft möte med spidera.

• FnollK: har påbörjat sin aspning och hade en lyckad casekväll.
De fortsätter med sin utvärderingar från mottagningen.

• DP: har arrat pubrunda och pufftack. De är igång med sitt ju-
bileum och kommer driva arbetet med anticimex då det har varit
mjölbaggar i skrubben.

• SNF: har arrat cocktailparty och varit på UU. De har kollat vidare
på BSD som krockar med kursvalsinformation. Dessutom har de
haft teambuilding som var uppskattat.

• F6: ska delta i aspmästerikalas under morgondagen med andra
sexmästerier. På måndag arrangerar de Luciasittning och de varit
på möte med F6-arbetsgrupp.
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§6 Information

• KU var i måndags där Eliasson bidrog med en del information.
Framöver kommer dispositionsavtal inte tecknas årligen utan istäl-
let kommer det, från nästa tillfälle det tecknas, gälla tillsvidare.

• Våning 3 i fysikhuset finns skåp där det nyligen förändrats så att
enbart GU får nyttja dem. Persson driver frågan för att se över
om det går att ändra.

• På KU diskuterades att lägga en motion till FUM om att kåren
ska tillhandahålla en extern revisor som sektioner kan kontakta
för ekonomisk rådgivning.

• På jämställdhetsworkshoppen diskuterades det bl.a om hur man
kan förändra attityder på sektioner. Det anses relevant att ta upp
sånger och beteende på stormötet inför mottagningen. Andra sek-
tioner har startat upp arbetsgrupper för att se över relevanta för-
ändringar.

• Stadgeändringen från sektionsmötet LP1 har blivit godkänd av
kårstyrelsen.

• Sektionens vecka närmar sig och alla kommittéer förväntas bidra
med någon aktivitet. Ikväll är det gasqueråd där Liam får reda på
hur deras LP3-gasque kommer placeras.

§7 Att vara
arrangemangsansvarig

För att festanmäla Focus är det idag reglerat att man behöver vice
sektionsordförandes godkännande. Vi anser att det inte återspeglar vad
som sker i praktiken och vill lägga till att Rustmästaren även kan ge
sitt godkännande i samband med att man bokar Focus. Därmed ligger
förslaget att ändra i ”Att vara arrangemangsansvarig”.
Från:
Arrangemangsansvarig ska alltid explicit ha frågat vice ordförande i
sektionsstyrelsen om tillstånd inför en festanmälan. Detta görs per mail
till styret.vordf@ftek.se.
Till:
Arrangemangsansvarig ska alltid explicit ha frågat Rustmästaren i Djung-
elpatrullen, alternativt vice ordförande i sektionsstyrelsen, om tillstånd
inför en festanmälan.

Beslut: Att godkänna ovanstående ändring.

§8 Inspirationsföreläsning Imorgon håller Peking i en inspirationsföreläsning där vi har beställt
baguetter och dricka. Ida kommer även delta på föreläsningen för att
bidra med ytterligare ett perspektiv.

§9 Aspbudget FARM Budgeten gås genom och diskuteras. Den är inte tillräckligt utförlig för
att ta ett beslut i FARMs frånvaro. Vi bordlägger beslutet till nästa
möte.

§10 Policy för bokning av
Focus överraskningssittning

Kärnstyret har skrivit ett förslag på en policy angående hur Focus ska
fördelas till överraskningssittningen. Policyn avser att lokalen ska lottas
ut till de phaddergrupper som i anslutning till mottagningen anmäler
intresse. Petter anser att det är en väldigt tidig deadline då det är en
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tid som phaddergrupper inte påbörjat sina funderingar kring uppstar-
ten. Däremot nämner Sofia att ett styrdokument som används en gång
per år lätt försvinner i mängden och bör därför vara i anslutning till
där den appliceras. I samband med mottagningen eller uppstarten av
phaddergrupperna lär policyn kommas ihåg. Det diskuteras hurvida det
är lämpligt att ha en deadline som ligger närmre skapandet av phad-
dergrupperna, förslaget är i LP2. Vi anser att det är olämpligt att ha
utlottningen för sent då det skulle hindra phaddergrupper att leta andra
lokaler. Detta då få lokalar på campus kan bokas ett år i förtid.

Beslut: Att godkänna policyn i sin helhet.

Beslut: Policyn implementeras för bokningen av Focus till
mottagningen 2019.

§11 Budget övertramp
SNF

SNF har spenderat 500kr för mycket under budgetposten ”Övrigt”.

Beslut: Att godkänna SNFs övertramp.

§12 Institutionsråd Vi behövde lägga nomineringar för institutionsråden och då deadlinen
var innan styret hann behandla frågan tog Persson ett beslut. Han no-
minerade Lina Hultquist som ordinarie för Fysik, Erik Strandberg som
suppleant för Fysik, Sebastian Bergström som ordinarie för Matema-
tiska vetenskaper och Joel Berg som ordinarie för Mikroteknologi och
nanovetenskap.

Beslut: Att fastställa Perssons beslut.

§13 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:03 av Erik!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Johan Winther
Justerare

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