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Närvarande
Ordförande Erik Persson från 12:05

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 SNF Sofia Karlsson från 12:05
Ordförande Foc Magnus Fant

Vice ordförande FARM Niklas Moszczynski

§1 Mötets öppnande I Eriks frånvaro öppnar Lina mötet 12:03!

§2 Val av justerare Liam Håkansson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johan har letat vidare efter nomineringar till Bert-Inge Hogs-
veds pris. Han ska ha möte med Spidera under morgondagen
för att utveckla ftek. Dessutom har han utvecklat en app för
att få tag på cid till de som läser specifika kurser.

– Johansson har haft möte med oberoende SAMOs och arbetar
vidare med sexism. Han har påbörjat att skriva styrets text
till Finform.

– Carl har varit på sektionsekonomiforum och kollat vidare på
izettle.

– Andreas arbetar inför sektionsmötet.
– Persson har varit på möte med arbetsgruppen för FARM och

kollar vidare på skåpen på våning 3. Han ska på möte angå-
ende skåpen på måndag. Dessutom har han diskuterat med
ITs ordförande angående motionen till FUM som rör en ex-
tern revisor som eventuellt ska tillhandahållas av kåren för
ekonomisk rådgivning.

– Lina har varit på möte med F6 arbetsgrupp och NU. Hon har
haft en trevlig semester i Frankrike.

• FARM: har nyligen påbörjat sin aspning och planerar till nästa
arr.
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• DP: har arrat dup som var uppskattat. De är i fullgång med sitt
jubileum.

• Foc: har arbetet vidare med sina flipperspel och planerar en flip-
perspelstävling.

• SNF: har varit på möte med Jana angående hur kursutvärderingar
går till.

• F6: har nyligen arrat Luciasittningen och har påbörjat planering-
en för sin gasque.

§6 Information

• Carl har fått en större äskning av Gameboy. Han godkände en del
av summan.

§7 Focus utemiljö Utemiljön har diskuterats på bl.a luncher där vi har uppfattat att det
finns ett missnöje med vad som händer. Hela arbetsgruppen har inte
kunnat delta och anser att det har skett stora förändringar från det
första konceptet. Offerten Akademiska hus fick var större än tänkt vil-
ket innebär att man får välja vilken del, södra eller norra delen, man
vill placera bänken. Persson har varit i kontakt med Martin Gardfjell
som säger att han har skickat ut information till resterande i arbets-
gruppen utan större respons. Designen som sektionsmötet beslutade är
oförändrad utöver att man enbart renoverar ena sidan. Vi anser att det
är lämpligt att man fortsätter med det som är beslutat. Detta innebär
då att det blir ordentligt gjort och man kan utveckla det i framtiden
om sektionen så tycker. Carl drar ihop ett möte med arbetsgruppen för
diskussion.

§8 Aspbudget FARM Aspbudgeten gås genom och diskuteras.

Beslut: Att godkänna FARMs aspbudget.

§9 Projektor Det är dags att uppgradera sektionens projektor. Carl driver inköpet
och tar pengarna ifrån rustbudgeten.

Beslut: Att ge Carl mandat att köpa in en projektor för maximalt
2500kr.

§10 Utvärdering
inspirationsföreläsning

Det deltog ca 100 nollan och 40 äldre, det verkade vara uppskattat. Om
man gör något liknande nästa år kan man öka mängden mat.

§11 Övrigt

• SNF vill ha BSD tisdag lunch under sektionens vecka.

• Johan lägger upp ett schema inför sektionens vecka där han sam-
ordnar med alla som vill delta.

§12 Mötets avslutande Erik avslutat mötet 12:32!
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Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Liam Håkansson
Justerare

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