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2018-04-19

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

Vice ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Sofia Karlsson
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Anna Carlsson från 12:07
Tillträdande ordförande F6 Anthon Odengard

DPasp Eva Larsson
DPasp Martin Bergström
DPasp Jesper Strömberg

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:05!

§2 Val av justerare Boel Brandström väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll är inte justerade ännu.

§4 Adjungeringar Anthon, Eva, Martin och Jesper adjungeras in med närvaro- och ytt-
randerätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Andreas har hållt en genomgång av GDPR, påbörjat arbetet
med en integritetspolicy, varit på SaFT samt dragit i Fpins.

– Lina planerar inteför stormöte och kollar på överlämning.
– Carl har varit i kontakt med skatteverket, ekonomiutbildning

och genomfört utbetalningar.
– Johan har varit på SaFT och hållt i GDPR-utbildning.
– Johansson har fullt upp med möten.
– Persson har varit på Saft och ekonomiutbildning.

• FARM: har arrangerat lunchföreläsning och graduate physics day.

• FnollK: har fortsatt sin planering inför mottagningen.

• DP: har haft sin första aspdup. Asparna är igång med att planera
sillbrunch.
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• Foc: har haft asparr och meckat flipperspel. Det är fortfarande
problematiskt med att lämna tillbaka de lånade flipperna.

• SNF: har arrat graduate physics day och har aspning. De fortsät-
ter kontakten med föreläsare för att städa upp utbildningen.

• F6: har fullt upp med CM. De nyinvalda har puffat en gasque och
är igång med planering inför överlämningsgasque och et-raj.

§6 Information

• Temat på CM i fest är Kalle och Chokladfabriken.

• Till nästa verksamhetsår kan man söka utbildningsområdesrepre-
sentat och anställningskommittéen.

§7 Låsning av lokaler Institutionen är intresserade av att låsa våning 7, 6 i MC2 och över-
gången till kemi under natten. Vi finner det olämpligt då vi tappar
studieplatser och datorsalar. Persson och Johansson har varit på möte
med dem där institutionen skulle kontakta programansvariga. De har
kompromissat och lämnar våning 7 öppet. Anledningen är att anställda
inte ska arbeta nattetid. Persson och Johansson drar detta vidare.

§8 Accesser skyddsrum Det är finns ett intresse att fler personer kommer åt skyddsrummet. Det
diskuteras ifall det kan missbrukas men kommer fram till att det skulle
förenkla för arrande kommittéer.

Beslut: Samtliga i ovverallsföreningar och Focumateriet får access till
skyddsrummet framöver.

§9 Äskning Fnollk Fnollk är intresserade av att köpa in ett partytält för 2750kr ifrån sek-
tionspotten. Det anses vara lämpligt då det vi har idag är slitet och
svårt att sätta ihop då det inte är ett komplett kit.

Beslut: Att godkänna äskningen på 2750kr för ett partytält.

§10 Focumaten och
Rock-Ola

Foc är intresserade av att sälja Rock-Ola och vill behålla fronten på
Focumaten och slänga resten.

Beslut: Foc åläggs att försöka sälja Rock-Ola och avlägsna
Focumaten.

§11 Integritetspolicy Andreas har påbörjat arbetet med inte integritetspolicy som ska hjälpa
med GDPR. Det diskuteras kort och arbetet kommer fortsätta.

§12 SaFT De som åkte på SaFT går kort genom vad man tog med sig.

§13 Övrigt

• SAMO-föreläsningen i tisdag var lyckad och det finns intresse att
ha det återkommande för nyantagna.

• Psycosocialaronden för F var tidigare i veckan. Det går långsamt
framåt men PA ser inte studenternas sida.
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§14 Mötets avslutande Erik avslutar mötet 12:43!

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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