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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-02-08

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Skyddsombud Erik Johansson

Informationsansvarig Johan Winther
Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Tim Månström
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant (från 12:06)

Ordförande FARM Anna Carlsson

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

§2 Val av justerare Anna Carlsson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Protokollet från den 14/12 är äntligen justerat. Protokollet från förra
veckan och den 14/12 läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar

Beslut: att adjungera in John Bosser och Erik Sörstadius med
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Lina har hanterat incidenter.
– Erik Johansson har försökt få folk att svara på studentbaro-

metern. Även försökt att få kontakt med folk för föreläsningen
på sektionens vecka.

– Erik Persson haft möten och diskuterat sektionernas ekono-
mi.

• FARM: FARM har letat efter föreläsare till sektionens vecka och
har ett företag på gång.

• FnollK: Tim har varit på MoS-möte.

• DP: DP har arrat jubileum i helgen.

• Foc: Foc har varit Foc. Kap ten är tillbaka från de Förenta Sta-
terna.

• SNF: Har pratat med Jana om Guldäpplet och diverse andra pris.

• F6: Har haft lunchmöten med sina aspar inför Gasquen.
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§6 Information

• Sofia informerar att de har ett nytt pris Guldkärnan som kommer
att delas ut till 1-3 doktorander eller studenter i sambad med
sektionens middag. Det kommer att vara ett lite mindre pris än
Guldäpplet. Hon påminner alla att nominera till alla priser!

§7 Motion - 8:e medlem i
fnollk

John och Erik redogör för motionen och förklarar att FnollK skulle av-
belastas med en 8:e medlem. Erik poängterar att det inte är så mycket
postspecifikt under själva mottagningen och att en extra skulle kunna
hjälpa till att dela på arbetsbördan. Den personen skulle kunna vara
t.ex. gyckelchef eller matchef.
I FnollK 2017 så är det 6 av 7 som står bakom den här motionen.
De tycker att fördelen med att en till person skulle vara större än det
organisatoriska arbetet som följer av en till person.
Liam frågar om de har räknat på hur mycket man faktiskt tjänar på att
ta in en extra person. Han hänvisar till att FestU har haft en diskussion
om en extra person och kommit fram till att det inte skulle hjälpa så
mycket i termer av avlastning. Erik svarar att en sjundedels avlastning
ändå är mycket och det finns andra fördelar som t.ex. att fler personer
får möjlighet att sitta (dock är det inte det viktigaste).
John nämner att efter TM infördes så lades en sjunde post till. Nu har
programmet växt väldigt mycket så de tycker att det är dags för en till
post.
Liam undrar om de har tänkt på gruppdynamiken som uppkommer
vid en ny post. De svarar att gruppdynamiken påverkas mest av val-
beredningens val och att det lika gärna kan bli dålig dynamik på färre
personer. Johan nämner att gruppdynamik aldrig diskuteras för Djung-
elpatrullen som har flest medlemmar av kommittéerna.
Vi diskuterar andra sektioner och deras antal och vad de har för post-
fördelning och de säger att de flesta andra NollK:n har fler poster per
Nollan.
Anna säger att matansvaret kom som en chock för deras år och att
matposten skulle vara passande.
Erik säger att många av argumenten mot en extra medlem var samma
när det skulle beslutas om en sjunde medlem och det har ändå gått bra.
De lämnar rummet.
Styret diskuterar motionen.

§8 Funktionärsaspning Kommer att ske kvällen på fettisdagen (13/2) med semlor!

§9 Städning av
styretrummet

Lina ska bestämma ett datum för när vi ska städa och skicka ut en
Doodle. Den som inte svarar ska få ett lämpligt straff.

§10 F6-mobbing F6 helkroppsaffischer har blivit sönderrivna någon gång under tisdag
och onsdag. F6 upptäckte det när de skulle ta ner dem. Plottarna kos-
tade cirka 900 kr. F6 ska fråga huset om det har gjort något och även
diverse folk för att se om någon sett något. Annars är det svårt att vidta
åtgärder.
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§11 Incident Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§12 Mötets avslutande Erik avslutar mötet 13:00!

Erik Persson
Ordförande

Johan Winther
Mötessekreterare

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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