
FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2017/18:STYR-23
Styretmötesprotokoll 2018-02-22

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-02-22

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

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:07 av Erik!

§2 Val av justerare Boel Brandström väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll är ännu inte justerat.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johan har varit på sektionsmöte och deltagit på möte om
GDPR.

– Carl har betalat räkningar och varit på sketionsmöte.
– Lina har varit på sektionsmöte.
– Johansson har haft möte med oberoende SAMOs angående

diskusionskväll.
– Andreas har varit på sektionsmöte och påbörjat efterarbetet

med sektionsmötet. Han har även varit på möte om GDPR.
– Persson har varit på sektionsmöte och planerat kärnstyrets

aspning.

• DP: har haft aspplaggstillverkning och varit på sektionsmöte. De
fortsätter sin planering av aspningen.

• SNF: har varit på sektionsmöte och arrangerat BSD. Ändringarna
i TM’s termo har gått genom.

• F6: har arrangerat gasque.

§6 Information

• På GDPR-mötet fick vi information om hur personuppgifter be-
höver behandlas framöver och gås genom kort för resten av styret.
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§7 Bokning av focus F6 har haft problem med att de när de ska arra och krockar det med
bokningar på focus. De behöver preppa dagtid men vill inte boka hela
dagen och kvällen då det inte kommer nyttjas. Det är specifikt F-spexet
som har haft svårigheter att kompromissa trots att styrdokument säger
att sektionsmedlemmar alltid har tillgång till köket, utöver vid insynade
arr. Lina kommer prata med F-spexet och se hur det ska lösas framöver.

§8 DP-märke gasquen Det har uppkommit ett DP-märke på gasquen. Det går inte att komma
fram till vem som har gjort det, inte ens säkert kunna säga att det är
en DP/DPP. Persson har informerat pateter angående märket.

§9 Diskussion kring
avstängning

Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§10 Teambuildning Styret ska ha en teambuildning där det finns förslag på escape room,
laserdoom och bowling. Snabb röstning kommer fram till att laserdoom
är mest intressant.

§11 Aspbudget SNF Budgeten gås genom och diskuteras kort.

Beslut: Att godkänna SNFs aspbudget.

§12 Nätmästare spidera Spidera har förslaget att Johan ska vara nätmästare.

Beslut: Att utse Johan Winther till nätmästare.

§13 Äskning SAMO SAMO önskar äska pengar för en diskussionskväll på 500kr som går till
mat. De kommer bl.a diskutera mental hälsa och jämställdhet.

Beslut: Att godkänna äskningen.

§14 Övrigt

• Det kommer vara en föreläsning om det psykosociala läget på KFM
i mitten av april.

§15 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:50!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Boel Brandström
Justerare

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