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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2017-03-22

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist
Kassör Carl Jendle

Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson

Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Anna Carlsson

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:04 av Erik!

§2 Val av justerare Sofia Karlsson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Lina har incidenthanterat och planerar inför storteambuil-
dingen.

– Carl har varit på kassörsmöte och gjort utbetalningar.
– Johansson har planerat lunchföreläsning, varit på SU och in-

cidenthanterat.
– Andreas har incidenthaterat och kollat vidare på inventering

inför GDPR.
– Persson har incidenthanterat.

• FARM: har varit på sponsutbildning och köpt in material till sitt
nya rum.

• DP: har planerat inför sin Aspresa och haft kul med asparna. De
har även haft möte med F6 inför mottagningen.

• Foc: har meckat och haft asparr. Foc pay går framåt.

• SNF: arrangerar cocktailparty idag och kollar vidare på program-
meringen.

• F6: har haft haft Et-raj och har aspresa imon. De har haft möte
med DP inför mottagningen.
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§6 Information

• Andreas informerar om GDPR-utbildingen och önskar att avgå-
ende kommittéer även deltar.

• Framöver kommer det alltid finns en cubsecvakt på Johanneberg
dagtid.

§7 Arbetsordning piff och
puff

Det har lagt en arbetsordning för Piff och Puff. Vi finner åligganderna
flummiga. Det diskuteras om man ska lägga in att undersökningar ska
göras vare läsperiod och se över möjligheten att det arrangeras.

Beslut: Att fastställa arbetsordningen med ändring i åliggandet till
”Att varje läsperiod undersöka efterfrågan av sektionsarrangemang och
arbeta för att matcha utbudet därefter, med målet att underhålla så
stor del av sektionens medlemmar som möjligt.”

§8 Incident Diskussionen sker bakom stängda dörrar.

Beslut: Fastställde ordförandes beslut att preliminärt stänga av
person A till frågan behandlas på styretmöte.

Beslut: Person A stängs av från sektionsarrangemang och
kommittérum till mottagningen 2018 är avslutad.

§9 Nyckelavtal Andreas har kollat på ett nyckelavtal när vi satt upp nya rutiner med
teknisk service.

Beslut: Fastställa nyckelavtal

§10 TM-jubileum Frågan bordläggs till nästa styretmöte pga av tidsbrist.

§11 Motioner

§11.1 Sektionsöl Systemet har tagit bort falcon på glasflaska från standardsortimentet
och kan därmed in lämnas tillbaka i brutna förpackningar.

Beslut: Att avslå motionen i sin helhet

§11.2 Verksamhetsplan

Beslut: Att bifalla motionen i sin helhet.

§11.3 Sekreterarens bitterhet

Beslut: Att avslå motionen i sin helhet.

§11.4 Focumaten &
Rock-Ola

Det diskuteras hurvida Focumaten och Rock-Ola är i vägen samt vad
man skulle kunna använda ytan till. Förslag är att ge Håkan en mer
definierad plats, kunna omplacera pantkärlen osv.

Beslut: Att bifalla motionen med ändringsyrkade att de ska avlägsnas
istället för avskaffas.
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§12 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:01!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Sofia Karlsson
Justerare

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