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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 F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Tim Månström från 12:08
Ordförande SNF Sofia Karlsson

Ordförande FARM Anna Carlsson
Svabbpojk Foc Henrik Esmaili

Kassör F6 Ebba Ekblom 12:14 till 12:32

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

§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:

– Carl har lagt budget för sektionens vecka och arbetar med
kvartalsrapporten.

– Johansson har varit på SU och planerar en psykosocialaför-
leläsning

– Persson har varit på KU där KO informerade om att hög-
skolan klubbat ett tvåårigt projekt mot sexuellatrakasserier.
Sektionsaktivabastun är bokad till den 1/3 och han har varit
i kontakt med Eliasson.

– Andreas har slutfört arbetet för sektionsmötet LP2 och på-
börjat arbetet för LP3.

– Johan är igång med lite gott och blandat.
– Lina har arbetat med kvartalsberättelsen.

• FARM: har deltagit på ARMU och letat nya företagskontakter.
De lär snart få tillgång till sitt nya rum.

• FnollK: har satt igång arbetet med nollkalas och phaddervår.

• Foc: har arbetat med sina flipperspel.

• SNF: har arrat cocktailparty och BSD. De är igång med kvartals-
berättelsen.
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• F6: har planerat det sista för sin aspning.

§6 Information

• Det är så gott om spikat att TM’s termodynamik kommer bytas
ut mot statistisk databehandling och i trean läser man F’s termo.
Det kommer isåfall appliceras till nästa läsår.

• Bruno, jämställdhetsamordnare på Chalmers, kommer avgå.

• Ansvaret för föreningsrum, i sin allmänhet på Chalmers, har flyt-
tats där det även kommer diskuteras hur de kan utvecklas.

• Focus utemiljö är igång.

• Imorgon eftermiddag kommer vinnare till Bert Inge Hovstedspris
klubbas.

§7 Avsägelse Erik Levin önskar avsäga sig sitt uppdrag som sektionsnörd och fanbä-
rare.

Beslut: Att godkänna Erik Levins avsägelse.

§8 Städ av styretrummet Det är smutsigt med mycket bös i styretrummet så Lina föreslår att vi
tar en dag och rensar. Hon fixar en doodle och Andreas fixar ett nytt
städschema.

§9 Aspbudget F6 F6 har lagt sin aspbudget där aspresan är väldigt dyr, vilket påpekades
även förra året då budgeten godkändes under förutsättningen att det
skulle ses över till nästa år. De kommer plocka bort två arr från tidigare
år pga tidspress och väljer att prioritera asparr som ger mer nytta för
asparna. De har kollat på billigare alternativ till sin aspresa, som tyvärr
är begränsade. Dessutom har de internt diskuterat att byta traditioner
där det finns ett intresse av att behålla sina planer. Det diskuteras hur-
vida man kan minska summan de planerar gå back. F6 ombeds se över
aspresan och återkomma hur man kan dra ner kostnaden.

Beslut: Att godkänna F6’s aspbudget undantaget aspresan.

§10 Nattvandrare Diskussionen sker bakom stängda dörrar. Henrik adjungeras in med när-
varo och yttranderätt.

§11 Frek Frek är intresserade av att ha hänvisning på ftek. De har idag en egen
sida som ligger på vår server och då de inte ligger under sektionen finner
vi att de inte behöver ytterligare stöd ifrån oss.

§12 Årsrapport
akademihälsan

Johansson presenterar rapporten som diskuteras kort.

§13 Budget sektionens
vecka

Carl går genom budgeten han har satt inför sektionens vecka. Arrange-
mang kommer subventioneras och han inväntar svar ifrån Bert Inga
angående sponsring, vilket har skett tidigare år. Nytt för i år kommer
bl.a vara en spelkväll och SAMO-föreläsning.
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§14 Övrigt

• Garantiplatser till sektionens middag för de som ska delta för pris-
utdelning mm. Exakt vilka som får garantiplatser kommer kollas
över.

• Lina önskar att kärnstyret ser över verksamhetsberättelsen för
andra kvartalet.

§15 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:51 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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