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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

Ordförande F6 Liam Håkansson
Ordförande FnollK Tim Månström

Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant från 12:05

Ordförande FARM Anna Carlsson
Motionär Joakim Sällberg från 12:38 till 12:42

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:03 av Erik!

§2 Val av justerare Tim Månström väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll är ännu inte justerats.

§4 Adjungeringar Joakim Sällberg adjugneras in med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Andreas har varit sjuk och enbart fokuserat på att återhämta
sig.

– Johansson har arbetat vidare med att få till en lunchföreläs-
ning till nästa vecka.

– Lina har haft möte med Jana.
– Carl har gjort utbetalningar och fixat med nycklar till kassa-

skåpet.
– Persson har varit på möte med Jana och Eliasson. Därutöver

har han deltagit på KU där det bl.a diskuterades hur man
ska teckna dispositionsavtal framöver.

• FARM: förbereder inför sin lunchföreläsning nästa vecka.

• FnollK: har varit på MOS där de beslutat att ta bort insamlingen
och kommer diskuteras vidare vad man ska ersätta det med.

• Foc: har påbörjat planeringen av sin aspning och meckat flipper-
spel.

• SNF: har deltagit på UU-möte där studentrösten diskuterades.
Därutöver har de klubbat vinnare till guldäpplet.

• F6: är igång med sin aspning och arrangerar gasque nu på lördag.
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§6 Information

• Sektionsmötet kommer skjutas på med en timme för att styret ska
kunna gå på kårens informationspass om GDPR.

§7 Sektionsmöte Andreas har letat intressenter till mötesordförande och mötessekreterare
till sektionsmötet LP3. Som förslag ligger Gustaf Ström som ordf och
Jack Vahnberg som sekr.

Beslut: Att lägga Gustaf Ström och Jack Vahnberg som förslag på
mötesordförande och mötessekreterare till sektionsmötet LP3.

§8 Motion 8:e medlem i
Fnollk

Det är ett intresse av att införa en matansvarig då det tidigare läggs
på de som ansvarar för arret, vilket innebär en ökad belastning inför
varje enskilt arr. Det diskuteras hur gruppdynamiken kan påverkas men
konstateras att det är av större relevans att minska belastningen för
kommittén.

Beslut: Att yrka bifall på motionen i sin helhet.

§9 Motion Flipperspel Foc är intresserade av att se över flipperspel och sälja ett eller två för
och ersätta dessa med motsvarande antal nya spel. Carl konstaterar att
det finns möjlighet i budgeten att via sektionsmötet placera om pengar
för att bekosta flipper. Det anses finnas 15000kr som kan placeras om.

Beslut: Att yrka bifall på motionen med ändringen att den andra
att-satsen stryks och ersätts med att sektionen bekostar en
mellanskillnad på upp till 15 000kr.

§10 Propositioner Det finns intresse av att lägga ytterligare tre propositioner som ämnar
ta bort kräldjursvårdaren, ta bort pantansvarig samt begränsa antalet
redaktörer i Finform.

Beslut: Att godkänna propositionerna om kräldjursvårdare,
pantansvarig och Finform.

§11 Sektionspott Carl har fått in en äskning på 1500kr som rör en programeringskväll
där de önskar sponsring för mat. Det skulle då vara en samarbete med
Z där de sponsrar med 1500kr.

Beslut: Att godkänna äskningen på 1500kr för mat till F-studenter.

§12 Motion Piff och Puff Vi har fått in en försenad motion som ämnar skapa en ny funktionärs-
post som tar på sig projekt som de själva är intresserade av att driva.
Det skulle innebära att sektionsmedlemmar kan kontakta funktionären
för att driva intressen som finns på sektionen. De är då intresserade av
att skapa en idébank där medlemmar bidrar. Motionärerna har i nulä-
get inte skrivet en arbetsordning men önskar ha flexibla åligganden för
att kunna ta på sig projekt. Nyligen arrangerade de en workshop för att
diskutera förslag, dock var det få deltagare. Det finns en ovisshet an-
gående intresset för posten och vi anser att det behövs större underlag
innan vi kan gå vidare i frågan.

Beslut: Att yrka på bordläggning av motionen.
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§13 Övrigt

• På den nästkommande studentrösten kommer det diskuteras svart
alkohol vilket gör att SNF finner det olämpligt att ha det på det
cocktailpartyt. Vi behöver se över möjligheten att anordna det
studentrösten vid ett annat tillfälle. Erik Johansson är preliminärt
ansvarig för eventet.

§14 Mötets avslutande Erik avslutar mötet 13:04!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Mötessekreterare

Tim Månström
Justerare

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