
FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2017/18:STYR-28
Styretmötesprotokoll 2018-04-12

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-04-12

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 Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Anna Carlsson

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:01!

§2 Val av justerare Magnus Fant väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Protokollet från den 22/3 läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Carl har fortsatt med kassörsarbete.
– Lina har bokat stuga till storteambuildningen och planerar

inför stormöte.
– Johan har förberett inför GDPR-utbildning och kollat på vårt

mejlsystem.
– Johansson har psykosocial skyddsroond nästa vecka samt

lunchföreläsning. Han har även incidentehanterat.
– Andreas har kollat på f-pins, lokalpolicy samt GDPR-utbildning.
– Persson har varit på sektionsmöte och kollat på bokföring

• FARM: har haft lunchföreläsning och har lunchföreläsning till
nästa vecka. De har även fixat modulspons för nollk.

• FnollK: har haft försenade overaller och varit på gasqueråd för
mottagningens gasquer.

• DP: har varit på kalas.

• Foc: har haft asparr och meckat flipper. De planerar sektionsak-
tivabastun.

• F6: har haft inval och varit på gasqueråd. På lördag har de gasque.
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§6 Information

• Sillfrukosten blir en sillunch istället.

• Under mottagningen får vi två gasquer.

§7 Sektionsaktivabastu Det är väldigt få som är anmälda till sektionsaktivabastun den 19/4.
Foc kommer därför kolla på andra alternativ istället för att hyra bastun
i Härryda.

§8 Sektionshoodies Piff och puff har börjat undersöka om att ha en sektionshoodie med
sektionens logga. Detta kan komma i konflikt med sektionens grafiskas
profil.

§9 TM-jubileum Vi har fått intressenter till TM 10-års jubileum. Det diskuteras hurvida
man ska fira sektionen istället för programmen framöver. Det är inget
vi kommer driva under vårt verksamhetsår men kommer tas med som
förslag till den prliminära VPn för nästa år.

§10 Lokalpolicy Det har skett krockar mellan föreningar när man önskar förbereda inför
arrangemang på Focus. Därav har Andreas lagt ett förslag på ändring
i lokalpolicyn. Ändringen innebär att man två veckor innan arrange-
manget anmäler via ftek att man vill preppa. Detta skulle innebära att
man kan se och ta kontakt med andra föreningar som önskar förebereda
samtidigt.

Beslut: Att godkänna den nya lokalpolicyn.

§11 Låsning av lokaler
nattetid

Med målet att få anställda på Chalmers att inte arbeta under sena tim-
mar ligger förslaget att våning 7 och 6 i MC2 samt övergången mellan
fysik och kemi ska vara låsta mellan 00-05. Johansson och Persson kom-
mer ha möte med dem under morgondagen.

§12 Studentrösten Onsdag lunch nästa vecka är studentrösten på Focus.

§13 Rock-Ola och
Focumaten

På senaste sektionsmötet beslutades att Rock-Ola och Focumaten ska
lämna Focus efter styrets direktiv. Möjligheter diskuteras och Foc om-
beds diskutera frågan till nästa styretmöte.

§14 SaFT Imorgon åker styret på SaFT!

§15 F-pins F-pins har varit slut en längre tid och nu har Andreas kontaktat ett
företag och önskar få designen godkänd innan produktionen börjar.

§16 Uppföljning av
incident

Diskussionen sker bakom stängda dörrar!

§17 Övrigt

• Fnollk är intresserade av att köpa in ett partytält. Det ses positivt
på att köpa in till sektionen. Fnollk uppmanas återkomma med en
äskning på ett specifikt tält.

• Tofsen önskar att vi ska skicka in vad sektionen arbetat mot sex-
uella trakasserier.
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§18 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:48!

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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