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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 DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande FnollK Tim Månström
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Anna Carlsson
Revisor Olle Lexell till 12:58

Kaffeollektivet Henrik Helmius från 12:35 till 12:41

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Magnus Fant väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Protokollet från den 8/2 är justerat och läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Henrik Helmius adjungeras in med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johansson har planerat en diskussionskväll och kollat vidare
på studentrösten.

– Carl fortsätter arbetet med bokföring.
– Lina har planerat inför nästkommande stormöte. Hon har

även pratat med F-spexet.
– Johan har fixat Gsuite vilken är en Googles företagsplatt-

form.
– Andreas har haft nyckeldag, satt upp nya rutiner med tek-

nisk service, skrivit ner den ekonomiska policyn så den finns
i LATEX. Därutöver har han påbörjat arbetet med att juste-
ra senaste sektionsmötesprotokollet och kollat på avtal inför
GDPR.

– Persson har varit på KU där gruppdynamik diskuterades.
Han deltog på FUM igår där vi fick genom motion som berör
ekonomin för sektionerna.

• FARM: har spikat lunchföreläsningar som sker nu i vår.

• FnollK: lägger schema för mottagningen.
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• DP: har haft rustkalas som var lyckat. De arrar dup imorgon och
planerar sin aspresa.

• Foc: har meckat flipperspel och planerat inför sektionsaktivabaastun
som tyvärr blev inställd.

• SNF: har delat ut guldäpplen på sektionens middag och arrange-
rat aspfika.

• F6: fortsätter sin aspning och planerar inför CM.

§6 Information

• På gasquerådet i tisdags ändrades den interna arbetsordningen
vilket gör att man behöver inte affischera fysiskt längre.

• Det kommer bli en mastersmässa för F-program.

• Det ska skapas ett nytt civilingenjörsprogram på Chalmers. Vi får
se framöver vad programmet ska inriktas mot.

• Data och IT vill anställa F-studenter för att hjälpa till med pro-
grameringskurser. Sofia publicerar detta inom kort.

• Laserdome är bokat 18:00 nästa tisdag.

§7 Incidentprotokoll Olle har kollat på hur vi hanterar incidentprotokoll där det står i regle-
mentet att vi ska anslå beslutprotokoll. I arbetsordningen står det att
ytterligare information som ska inkluderas, däremot säger reglementet
att ingen information får föras vidare till tredje part. Vi anser att det inte
säger så mycket att ha beslut på åtgärder med anonymiserade uppgifter,
men innebär ändå en viss transparens. Styret kommer sammanfatta de
beslut som finns.

§8 Ekonomisk policy Andreas har lagt förslaget att ändra i den ekonomiska policyn hur myc-
ket Fnollk, DP och F6 får lägga på sina overaller. Hans förslag är att
ändra från nuvarande 500kr till 700kr. Det diskuteras om hela overallen
bör bekostas då sektionen ska kunna dra in overaller för personer som
missköter sig. Då inga kommer köpa in overaller inom kort väljer vi att
bordlägga frågan.

§9 Äskning Kaffeollektivet Henrik representerar Kaffeollektivet som lagt en äskning på 2000kr för
att köpa in en perkolator. De är mån om att den ska vara lättillgänglig
så att inte bara sektionsaktiva kan nyttja den. Samtidigt är det ett dyrt
inköp och vi är intresserade av en lösning som motverkar stöld eller
skada. Det diskuteras på olika möjligheter och Kaffeollektivet kommer
återkomma med egna förslag.

Beslut: Att godkänna äskningen på 2000kr

§10 Studentrösten Vi finner att nästkommande studentröst kommer göra sig bättre att ha
vid ett annat tillfälle än cocktailpartyt. Istället kommer det vara den
18/4 på lunchen på Focus. Vi bjuder på fika till de som deltar.

§11 Inventering av data Vi har börjat inventera datan som sektionen nyttjar. Johan och Andreas
kommer följa upp informationen kommittéerna nyttjar.
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§12 Sektionsaktivabastu Sektionsaktivabastun blev inställd pga vattenrören till CS-bastun gått
sönder. Vi väljer att vänta till när det är lagat och bokar en ny dag.

§13 Uppföljning av
incident

Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

§14 Mötets avslutande Erik avslutar mötet 13:07!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Magnus Fant
Justerare

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