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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Vice Ordförande Lina Hultquist

Kassör Carl Jendle från 12:13
Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson

Informationsansvarig Johan Winther
Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Tim Månström från 12:31
Ordförande SNF Sofia Karlsson

Ordförande FARM Anna Carlsson

§1 Mötets öppnande Lina öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Liam Håkansson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johan har kollat på att utveckla informationskanaler för sek-
tionen. Desutom har han kollat vidare på digitalisera setions-
möten.

– Erik har haft överlämning med de nya SAMOs och påbörjar
arbetet med en jämställdhetsgrupp. Han har drivit arbetet
med en föreläsning till sektionens vecka.

– Andreas har arbetat inför sektionsmötet och framförallt med
propositionerna som kommer läggas.

– Lina har incidenthanterat.

• FARM: ska få tillgång till sitt nya rum den här veckan. De har
dragit igång ett projekt att ha sommarjobbsannonser på sin sida.

• DP: förbereder inför jubileum och planerar sin aspning.

• SNF: har påbörjat sin planering av aspning. De har fått in ett
flertal nomineringar till guldäpplet som kommer diskuteras med
Jana senare idag.

• F6: har påbörjat sin aspning och har sitt första asparr ikväll.

§6 Information

• F6 hade gasqueråd igår och bokat in sin överlämningsgasque.
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§7 F6 aspbudget F6 har skickat in en reviderad aspbudget för sin aspresa där de bl.a pla-
nerar lägga personliga pengar för att täcka kostnader. Det anses läggas
väldigt stor kostnad på ett element på resan, vilket även påpekades förra
året. Vi anser det olämpligt att sittande ska lägga egna pengar. Därav
godkänner vi F6’s aspresa med ändringen att F6 nyttjar egna medel att
bekosta resan för sittande och höjs med 50kr för aspar.

Beslut: F6 ska diskutera sin aspresa för 2019 med styret under hösten
2018.

Beslut: Att godkänna F6’s budget för aspresa med ändringar via F6’s
medel.

§8 DP aspbudget DP’s aspbudget presenteras och diskuteras. Deras aspresa är dyr och de
skulle vilja ha den subventionerad för sittande. Då den skiljer sig mycket
ifrån F6’s aspresa vill vi inte godkänna hela summan, men anser att det
är rimligt att subventionera halva priset.

Beslut: Att godkänna DP’s aspbudget med ändringen i aspresan så
att halva priset subventioneras för sittande via DP’s medel.

§9 Inbrott i skåp Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§10 Proposition
styrdokument

Beslut: Att godkänna propositionen om ändringar i styrdokument.

§11 Städa styretrummet Det har skickats ut en doodle för att städa styretrummet där det har
varit dålig svarsaktivitet. Till nästa styretmöte ska respektive kommit-
té/nämnd/förening rensa bland sina saker. Kärnstyret kommer efteråt
rensa resterande och städa.

§12 Övrigt

• Sektionens vecka sker snart och vi får en uppdatering hur plane-
ringen går för alla.

• F6 har haft problem med att värmeskåpen inte är ordentligt stä-
dade. Det har varit svårt att se över vem som missar städningen
och framöver kommer F6 kontrollera värmeskåpen oftare. De som
brukat skåpen kommer ges möjlighet att komplettera städningen
eller betala depp.

• Kaffeollektivet har skickat in en äskning på 1000kr till kaffe till
sektionens medlemmar, vilket Carl planerar godkänna.

§13 Mötets avslutande Lina avslutar mötet 12:58!
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Lina Hultquist
Vice ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Liam Håkansson
Justerare

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