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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 från 12:11
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant från 12:06

Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Carl Jendle väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Lina har incidenthanterat.
– Johan har arbetat med ftek.
– Andreas har hittat intresserade personer till mötesordförande

och mötessekreterare till sektionsmötet.
– Persson har varit på KU och varit i kontakt med Eliasson.
– Johansson har incidenthanterat.
– Carl ska hålla ett möte med arbetsgruppen för Focus utemiljö

och kollat vidare på projektor samt iZettle.

• FARM: har fortsatt med sin aspning där senast var ett flertal
som är intresserade av att söka. De har varit på möte med Nicola
angående affischering i fysikhuset.

• FnollK: kommer påbörja den interna valberedningen senare idag
och har nyligen arrangerat OPKE.

• Foc: har handlat läsk osv inför sektionsmötet.

• SNF: håller på att se över kurser och ska på kursnämnder.

• F6: har haft två extrainsatt möte angående utvärdering av mot-
tagningen och aspningen. De förbereder inför en gasque nästa vec-
ka.
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§6 Information

• Persson och Carl ska gå på ett möte med andra sektionsordföran-
den, kassörer och VO angående ITs utredning.

• Biljetter är bokade inför SaFT.

§7 Rum för FARM Joakim har varit på möte med Nicola där det finns ett förslag att arbets-
marknadsgrupperna för F, K och KFKB kan dela ett rum i fysikhuset.
Det är vi positiva till!

§8 Ärtsoppelunch F6 har diskuterat ärtsoppelunchen och anser att det är en hög arbets-
belastning och inte kopplat till F6s verksamhet.

Beslut: Att ta bort åliggandet att servera ärtsoppa, pannkakor och
knäckebröd med tillbehör från Arbetsordning F6.

§9 Incident Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§10 Övrigt

• Bonsai har fungerat bra och kommer implementeras snart för hela
sektionen.

• Inför sektionens middag ska guldäpplet delas ut till en uppskattad
föreläsare.

§11 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:58!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Carl Jendle
Justerare

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