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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
Valberedning Therese Gardell från 12:09 till 12:11
Valberedning Olle Svanström 12:09 till 12:16

Medlem Jakob Widebrant från 12:22 till 12:27
Vice ordförande FARM Sebastian Bergström från 12:22 till 12:27

§1 Mötets öppnande Erik öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Erik Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Jakob adjungeras in med närvaro- och yttranderätt

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Lina har planerat inför storteambuildningen.
– Carl har arbetat med kvartalsrapport och preliminär budget.
– Johan har fokuserat på studier.
– Johansson har arbetat med valbereningen.
– Andreas har planerat inför sektionsmötet.
– Persson har varit i kontakt med Eliasson och sätt över sek-

tionens ekonomi.

• FARM: har haft företagskontakt.

• FnollK: detaljplanerar mottagningen.

• DP: har arbetat med sina nomineringar.

• Foc: har arbetat med valberedning och arbetar med rock-ola. De
arbetar vidare med att få bort flipperspelen som inte är sektionens.

• SNF: har avslutat sin aspning och planerar ohmsits.

• F6: planerar överlämning och pufftack.
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§6 Information

• Storteambuildning snart och informationen önskas gå vidare till
de nyinvalda.

• Det kommer vara ett nytt arr för mottagningen där MK håller en
workshop ikväll.

• Äntligen har sektionspins kommit!

• Det är röd dag nästa torsdag så troligen inget styretmöte den
veckan.

§7 Gruppnomineringar

§7.1 DP Gruppnomineringen för DP tas upp och diskuteras.

Beslut: Att preliminärt fastsälla gruppnomineringen för DP.

§7.2 Foc Gruppnomineringen för Foc tas upp och diskuteras.

Beslut: Att preliminärt fastställa gruppnomineringen för Foc.

§8 Sektionsmötet Andreas har förslaget på Sebastian Bergström och Rickard Karlsson till
mötesordf och mötessekr till nästa sektionsmöte.

Beslut: Att fastställa Andreas förslag.

§9 Äskning Dp är intresserade av att göra nya skynken för fönsterna på Focus. Det
ses positivt på och Dp planerar ha ett överskott i år där Carl finner det
lämpligt att ta pengar ifrån Dp egna kassa. Dp begärs återkomma när
de har kollat närmre på sin ekonomi.

§10 Motion BalNgt BalNgt är intresserade av byta invalet från LP2 till LP1.

Beslut: Att yrka bifall av motionen i sin helhet.

§11 Äskning uteplats Jakob och Sebastian är intresserade av att äska 2000 för att förfina
uteplatsen för Focus. De ämnar inte ta hand om växtlådorna framöver
utan göra det fint nu som lär hålla sig till början av hösten. Dessutom
vill de köpa in små matbord som ska kunna användas.

Beslut: Att bifalla äskningen

§12 Preliminär VP Persson har arbetat fram en preliminär VP utifrån vad aspar diskuterade
på ett arrangemang och presenteras nu.

§13 Studentrösten Resultatet från studentrösten presenteras.

§14 Övrigt

• Synligheten i Focs aspning diskuteras där de kommer arbetea un-
der nästa verksamhetsår för att synliggöra den.
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§15 Mötets avslutande Mötes avslutas av Erik 12:47!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Erik Johansson
Justerare

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