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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

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Carl Jendle väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Protokollen från 15/2, 22/2 och 1/3 är justerade och läggs till handling-
arna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Johan har varit hemhemma och kollat vidare på GDPR.
– Lina har haft inlämningar.
– Carl har lagt en aspbudget för kärnstyret.
– Johansson har arrat diskussionskväll samt haft möte om stu-

dentrösten.
– Andreas har justerat senaste sektionsmötesprotokollet
– Persson har kollat vidare på krav och merit-profilen för kärn-

styret.

• FARM: har fått tillgång till sitt nya rum.

• FnollK: har kollat vidare på bastutider, tider till kalle glader och
lagt schema för mottagningen.

• DP: kommer felanmäla sin dörrkarm som är trasig och arrat flip-
perdup.

• Foc: har meckat och arbetat vidare med focpay.

• SNF: har planerat aspning och kollat på ett arr inför mottagning-
en. De har fått information om en ny examinator till programme-
ringen nästa år.
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• F6: har fått ihop aspar till sin aspresa och har omplacerat ett av
sina arr.

§6 Information

• Det kommer vara en utvärdering av uteplatsen med huset, arbets-
gruppen och styret.

• Vi har fått ett mejl om en arbetsgrupp med sexism. Johan kommer
skicka ut till resten av sektionen.

§7 Fyllnadsval Sara Kraamer är intresserad av att söka fanbärare. Hon går första året
på F och sitter redan i BalNgt. Hon har fått information om posten och
är intresserad av att delta i cortegen utan att bygga.

Beslut: Att välja in Sara Kraamer som fanbärare.

§8 Ekonomisk policy Kärnstyret har kollar vidare på förslaget att ändra hur mycket kom-
mittéer får lägga på overaller. Förslaget är att man får lägga 1100 kr
som ska bekosta hela overallen och överblivna pengar får läggas på re-
presentations kläder. Det diskuteras hur det kommer skilja sig mellan
kommittéer då de lägger olika summor på sina overaller. Det konstateras
att det blir en ökning av subventionering oavsett ifrån nuvarande 500kr.

Beslut: Att godkänna ändringen i ekonomiska policyn.

§9 Aspbudget kärnstyret Budgets gås genom och diskuteras kort.

Beslut: Att godkänna kärnstyrets aspbudget.

§10 Sektionsmöte Snf kollar på att erbjuda någon form av mat till sektionsmötet. Startti-
den för mötet diskuteras och kommer fram till 17:15.

§11 Matlagning LV1 F-spexet är intresserade av att laga mat på focus under LV1. Boel har
varit på kontakt med dem med bristande resultat. Det diskuteras hur
man framöver ska kunna lägga fram ett fungerande koncept.

§12 SaFT Det har gått ut anmälan för SaFT där alla får anmäla sig.

§13 Mötets avslutande Erik avslutar mötet.

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Carl Jendle
Justerare

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