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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
Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande FARM Anna Carlsson

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Anna Carlsson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll är ännu inte justerat.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Andreas har arbetat med styrdokument.
– Lina har skickat brev angående finform och ska ha möte med

Fnollk inom kort.
– Carl har trollat fram izettle och arbetar med kvartalsrapport.
– Johan har varit i kontakt med LTH angående digitala röst-

system som ska finnas till sektionsmötet LP3. Han planerar
vidare med sektionens vecka och haft möte med BalNgt.

– Johansson har varit i kontakt med oberoende SAMOs in-
för sektionens vecka och delar planeringsarbetet med Johan.
Därutöver driver han arbetet att vissa lokalar ha låsts.

– Persson har varit i kontakt med Eliasson och arbetat vidare
med arbetsgruppen om sektionernas ekonomi på kårnivå.

• FARM: har haft möte och får snart tillgång till sitt nya rum.

• DP: har planerat aspning och arrar pubrunda ikväll.

• SNF: har haft möte angående kursutvärderingar när man delar
kurser med andra program. De arrar cocktailparty ikväll och har
bsd inom kort.

• F6: har nyligen arrat et-raj och planerar sin aspning. De återkom-
mer inom kort med sin aspbudget.
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§6 Information

• Andreas påminner om att alla bör utvärdera sina accesser och
återkomma.

• Det är styretkalas i februari.

• Vi kommer under våren ha en teambuilding för styret.

• FUM 5 sker om två veckor, då är Persson på semester och undrar
om någon annan vill gå i hans plats. Man kontaktar honom vid
intresse.

• DP kommer flytta på sin hoffellunch pga dugga.

§7 Sektionens vecka Vi behöver en serveringsansvarig för sektionensmiddag. Liam tar kon-
takten med F6 och se om någon kan tänka sig. Johan kommer dela ut
ansvar för diverse arr till kärnstyret.

§8 Nattvandrare Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§9 Avsägelse David ”Honing” Larsson blev invald till pantansvarig på det senaste
sektionsmötet. Han önskar idag avsäga sig uppdraget.

Beslut: Att godkänna Davids avsägelse.

Sofia Karlsson och Erik Johansson reserverar sig mot beslutet.

§10 F6 jubileum F6 har 60-års jubileum till våren och önskar nyttja eventuellt överskott
ifrån F6 kassa att subventionera biljetter. Det diskuteras hurvida det
är lämpligt då det innebär att man lägger pengar på personer som in-
te längre är sektionsmedlemmar. Därutöver tas det upp att det vore
lämpligare att spendera pengarna under det löpande året. Fnollk hade
dessutom nyligen jubileum där det inte dök upp på agendan.

Beslut: Att inte subventionera F6’s jubileum.

§11 Sektionsaktivabastu Magnus har skickat ut en doodle angående bastun. Persson tar kontak-
ten med Magnus och spikar ett datum.

§12 Ansvarig utgivare
Finform

Oskar Peetre har nyligen hoppat av från Chalmers och, till styrets kän-
nedom, inte länge är i Göteborg. Vi finner det därmed olämpligt att
han sitter kvar som ansvarig utgivare, då han tidigare inte fullföljt sitt
åliggande. Lina har erbjudit sig att ta över fram till nästa inval.

Beslut:

Att godkänna Lina Hultquist som ansvarig utgivare för Finform.

§13 Styrdokument Andreas har arbetat fram ett flertal förslag på ändringar i reglemen-
tet och stadgan. Det diskuteras hur det ska fungera med extra insatta
ärenden under sektionsmötet. Vi kommer fram till att det vore lämpligt
att en extra punkt på mötet kan tas upp med 2/3 majoritet och där-
efter behandlas som en vanlig punkt. Eventuell bordläggning sker via
majoritet. Flera punkter diskuteras med positivt intryck ifrån styrelsen.
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§14 Mötets avslutande Erik avslutar mötet 13:00!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Anna Carlsson
Justerare

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