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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 12:04
Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant Från 12:20

Ordförande FARM Joakim Sällberg

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:02 av Erik!

§2 Val av justerare Sofia Karlsson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll lägg till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johansson har incidenthanterat, planerat aspning för obe-
roende SAMO, planerat skyddsrond, kollat på föreläsningar
inför sektionens vecka och ska på SU nästa vecka.

– Andreas har skickat ut anmälningsformulär inför Bandatjo-
banget.

– Persson har varit i kontakt med Eliasson och pratat med IT’s
ordförande.

– Johan har jobbat inför sektionsmötet angående automatise-
ring av sektionsaktiva.

– Lina har incidenthanterat.
– Carl har beställt saker.

• FARM: har haft valberedning och fört kontakten med företag.

• FnollK: har haft valberedning och hade under gårdagen haft ett
asparr.

• DP: har incidenthanterat och knutit kontakter med andra skolor
i landet.

• SNF: håller på att sammanfatta kandidatens kurser och bokat
möte med Jana angående det psykosociala läget. Sofia har varit
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på kursnämnd angående TMs termodynamik och även kandidat-
arbeten.

• F6: har förberett inför sin gasque och börjat planera sin aspning.

§6 Information

• Nästa onsdag är det FUM där Persson och IT’s ordförande har
lagt en motion angående att kårledningen ska tillhandahålla en
extern revisor för ekonomisk rådgivning för sektionerna.

• Joakim sitter i arbetsgruppen för att säkerställa engagemang un-
der kåren. De har diskuterat att man kan utöka det obligatoriska
sektionsstädet där det istället ska ske två gånger. Däremot ska
man ha möjligheten att byta ut ena städet mot att puffa ett arr.

• Det är skyddsrond på måndag.

§7 Motioner Vi har fått in en motion som avser att man ska häva nuvarande bokning-
ar av Focus inför överraskningsittningen 2018 och sedan dela ut Focus
enligt policyn ”Focus under överraskningssittningen”. Styret har sedan
mottagningen 2017 skrivit en policy angående hur Focus ska tilldelas
phaddergruppen till överraskningsittningen, däremot skedde det efter
att Focus redan blivit bokad till 2018. Vi anser att det är olämpligt att
styrdokument ska verka retroaktivt.

Beslut: Att yrka på att avslå motionen i sin helhet.

§8 Incident Diskussionen sker bakom stängda dörrar!

§9 Sektionens vecka Johan har delat en kalender där kommittéerna lägger in sina aktiviteter.

§10 Nycklar till kassaskåp En kommittéekassör har tappat sin kassaskåpsnyckel. Vi kollar på möj-
ligheten att kopiera kassörsnycklar alternativt andra åtgärder.

§11 Mötesordf och sekr
till sektionsmöte

Styret ska lägga förlag på mötesordförande och mötessekreterare till
sektionsmötet. Andreas har förslaget Victor Wåhlstrand Skärström som
mötesordförande och Jack Vahnberg som mötessekreterare.

Beslut: Att lägga förslaget Victor Wåhlstrand Skärström som
mötesordförande och Jack Vahnberg som mötessekreterare till
sektionsmötet LP2.

§12 Nya valprocessen Invalet LP2 är det första invalet som sker på det nya sättet. Den nya
processen går därför genom och diskuteras så alla i styret är insatta.

§13 F6’s julkalender F6 har haft en julkalender uppe så sin dörr till föreningsrummet. Den
har blivit vandaliserad och det är inte första gången F6 har liknande
problem.

§14 Övrigt

• Petter öppnar idéen att man kan locka medlemmar till sektionsfo-
tograf via att köpa in en drönare där reglerna för användning har
mjuknat.
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§15 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:05 av Erik!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Sofia Karlsson
Justerare

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