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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2017-12-14

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle

Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson

Informationsansvarig Johan Winther
Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson till 12:58

Ordförande FnollK Petter Miltén
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Joakim Sällberg
Tillträdande ordförande Fnollk Tim Månström
Tillträdande ordförande FARM Anna Carlsson

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

§2 Val av justerare Magnus Fant väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar TimMånström och Anna Carlsson adjungeras in med närvaro- yttrande-
och förslagsrätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Carl har haft kassörsmöte och beställt izettle.
– Johansson har haft möte med Jana och Johan och även varit

på sektionsmöte.
– Johan har kollat vidare på vår förteckning av sektionsaktiva

så de är medvetna om vad information som sparas används
till.

– Lina har tagit det lugnt sen senast.
– Andreas arbetar vidare med efterarbetet från sektionsmötet.
– Person har arrangerat bandartjobanget och varit i kontakt

med Eliasson. Därutöver har han deltagit på FUM.

• FARM: har haft möte mellan de tillträdande och avgående, är
igång med äskning för det nya rummet och överlämningar.

• FnollK: har köpt in overaller och de nya försöker få igång arbetet.
De äldre är igång med överlämningar och lagt en äskning som ska
diskuteras idag.
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• DP: har arrat julbord och arrar dup imon.

• Foc: har haft flippertunering

• SNF: deltog på sektionsmötet och ska träffa Johan angående
TM’s termodynamik.

• F6: arrangerade mat till sektionsmötet och puffade festu i lördags.

§6 Information

• Izettle kom med posten idag.

• Projektorn äntligen kommit fram.

• På sikt kommer Pingpong bytas ut mot Canvas.

§7 Sektionsaktivabastun Foc arrangerar sektionsaktivabastun under våren och önskar att vi idag
spikar datum. Magnus lägger upp en doodle direkt efter mötet och ba-
stun bokas utefter resultatet.

§8 Inval LP4 Boel har fört diskussionen med resterande av dp och ser en nackdel
med att dp och f6 inte börjar samtidigt med sin aspning. Det diskuteras
angående möjligheten att genomföra en förskjutning eller förkortning
av aspningen. Dp känner att det inte finns möjlighet att gör större
förändringar till sin aspning 2018, däremot kan möjligheten finnas till
kommande år. Det diskuteras hurvida dynamiken mellan kommittéerna
kan påverkas. Vi lyfter ett extrainsatt sektionsmöte i LP4 för, men inte
begränsat till, invalet av F6. Viktigt är att genomföra en utvärdering
efteråt.

§9 Budgetövertramp
Fnollk

På sitt arr OPKE gick Fnollk över sin budget då de fick oväntade kost-
nader med bilen och en längre körsträcka än planerat. De gick över med
1406,65kr, men totalt har de hållit sig under sin aspbudget.

Beslut: Att godkänna Fnollks budgetövertramp.

§10 Äskning Foc Foc har skickat in en äskning för att kunna hålla flipperspelen gratis
framöver. De senaste två läsperioderna har intresset ökat vilket även
innebär underhållet.

Beslut: Att godkänna focs äskning på 1500kr för gratis flipper under
lp3 och lp4.

§11 Äskning Fnollk Fnollk har skickat in en äskning med förbestämda inventarier som Petter
lyfter och motiverar varje inköp. Det diskuteras hurvida sparkcyklar är
ett lämpligt inköp. Pengarna tas från deras egna ekonomi.

Beslut: Att godkänna FnollKs kommande inköp med undantaget för
sparkcyklar.

§12 Äskning FARM FARM har sammanställt en äskning på bl.a kontorsmaterial som är
menat till sitt kommande rum. Pengarna tas från deras egna ekonomi.

Beslut: Att godkänna FARMs äskning på 3100kr.
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§13 Accesser Andreas har kollat närmre på accesser och nycklar för sektionsaktiva.
Han ser en trend att de kan ges ut av tradition och vill se över detta.
Han kommer efter mötet skicka ut information till kommittéerna för att
få återkoppling gällande vilka accesser de behöver för att underlätta sin
verksamhet.

§14 Stadga Andreas har arbetat vidare med styrdokumentet och hittat paragraferna
5.5.3, 5.7.2 och 5.8.1 som kan leda till dispyt på ett sektionsmöte. Han
är därför intresserad över hur styret vill att det ska fungera och omfo-
rumlera punkterna därefter. Det diskuteras kort och kommer lyftas vid
ett kommande styrelsemöte.

§15 Fyllnadsval Finform Sökandes till redaktör är Gustav Lindwall, Fredrik Hallhagen, Henrik
Esmaili, Julia Wennerblom, Therese Gardell, Tony Millberg, Erik Jo-
hansson, Lina Hultquist, Boel Brandström, Patrik Hybelius, Mattias Ul-
mestrand, Andreas Strandár, Eric Lindgren, Philip Andreasson, Victor
Rosendal, Olle Fager, Pontus Larsson, Dmitrii Sergejev, Markus Ber-
tilsson, Martin Gardfjell, Oliver Lundmark, Thomas Johansson, Max
Blom, Julius Abelson, Linus Schönbeck, Linnea Lindh, Olof Cronqvist,
Carl Jendle, Emma Ringström, Philip Edenborg och Oscar Johansson.
De sökandes intervjuas kort.

Beslut: Att välja in alla sökandes i klump.

§16 Övrigt

• Petter och Joakim har börjat kolla på hoodies och pins till sektio-
nen.

• Den 8/2 16/2 och 6/4 finns inplanerade arr från företag och FARM
önskar att man inte lägger in andra arr som kan krocka de dagarna.

§17 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:18 av Erik!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Magnus Fant
Justerare

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