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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle från 12:19

Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson

Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Petter Miltén från 12:11
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Joakim Sällberg
Valberedningen Rebecka Rilemark från 12:10 till 12:12
Valberedningen Therese Gardell från 12:12 till 12:15

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

§2 Val av justerare Erik Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Lina har fortsatt med incidenthantering.
– Johansson har varit på SaFT, SU, skyddsrond, hållt i SAMO-

aspning och haft möte med Jana och Johan.
– Andreas har varit på SaFT, fixat en mall för anslag av grupp-

nomineringar och arbetet på en HowTO med digital signering
i mån om att underlätta när man justerar sektionsmötespro-
tokoll.

– Persson har varit på Saft, möte angående sektionernas eko-
nomi, varit på möte med Folke och ska på FUM nästa vecka.

• FARM: har varit på SaFT och fortsätter driva FARMs arbete.

• DP: lagar mat inför julbordet som är imorgon.

• Foc: har varit på SaFT och arbetat vidare med focpay.

• SNF: har varit på SaFT och fått information ifrån UU som ser
lovande ut. Sofia har även varit på möte med Jana och Johan.

• F6: har nyligen arrangerat gasque.
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§6 Information

• På skyddsronden i måndags kommenterades att vi inte bör förvara
kemikalier, exempelvis spolarvätska, i rummen.

• FL51 kommer eventuellt renoveras om.

• SNF har sammanställt förslag på åtgärder på kandidaten som lyf-
tes med Jana och Johan. Flera förslag sågs positivt på av Jana
och Johan.

§7 Gruppnominering
Fnollk och FARM

Rebecka kommer in och lyfter gruppnomineringen för FARM som dis-
kuteras.

Beslut: Att godkänna valberedningens gruppnominering för FARM

Therese kommer in och lyfter gruppnomineringen för FnollK som dis-
kuteras.

Beslut: Att godkänna valberedningens gruppnominering för FnollK

§8 Bandartjobanget Bandatjobanget blir på måndag där Lina har planerat maten. Handling
sker på söndag med mindre prepp som slutförs på måndagkvällen.

§9 Lokalpolicy Johan har skrivit ner den tidigare policyn i latex med uppdaterad infor-
mation angående festanmälan och reglering kring tillgången till köket
under insynade arrangemang. Den finns i sin helhet på ftek.

Beslut: Att godkänna den uppdaterade policyn i sin helhet

§10 Inval LP4 F6 är intresserade av att tidigarelägga sitt inval i LP4 för att underlätta
för sina efterträdare. Det diskuteras fördelar och nackdelar kring att dela
på F6’s och DP’s inval. Bland annat skulle det underlätta planeringen
inför mottagningen om båda är invalda tidigare, däremot innebär det en
större arbetsinsats att planera om invalen tidigareläggs. DP har även sitt
jubileum i LP3 vilket ökar deras belastning. Det är svårt att förutse hur
en tidsförskjutning i aspningens start kommer påverka asparnas syn på
kommittéerna. Boel kommer prata med resterande av DP innan beslut
tas.

§11 Nycklar kassaskåp Kommittékassören till den borttappade nyckeln har gått förbi polisen
utan framgång. Vi kollar närmre på två alternativ. Fördelaktivt vore att
kopiera en kassaskåpsnyckel men vi har även alternativet att införskaffa
ett kodkassaskåp att förvara nycklar i. Carl driver frågan.

§12 SaFT I helgen var ett flertal ifrån Styret på SaFT där vi lärde oss ifrån de
andra skolorna. Vi uppmärksammade att de andra skolorna lägger be-
tydligt större summor på sina sektionsaktiva i form av flera tackkalas
osv. Eventuellt skulle det locka fler att vara aktiva. De har alla overaller
vilket leder till en annan form av sektionstillhörighet. Dessutom verkar
de vanligt att ha muntliga kursutvärderingar med hela klassen och att
de har en annan form av invalsprocess då de saknar aspning. Toaletterna
nyttjades till att sprida information genom att fästa infobrev på dörren
som man kan läsa. Vidare så uppmärksammades att andra skolor har en
post känd som kulturminister som ansvarar för att genomföra arr och
vidare som faller mellan kommittéer, utefter sektionens intressen.
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§13 Övrigt

• På OPKE gick FnollK över sin budget då de behövde bärga bilen
och köra en längre sträcka än planerat. De återkommer nästa vecka
med budgetövertrampet.

• Efter nyår planerat att dra ihop en arbetsgrupp för att se över
sexismen på sektionen. Förhoppningvis är de nya SAMO’s som
väljs in ikväll intresserade.

§14 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:06 av Erik!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Erik Johansson
Justerare

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