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Protokoll fört vid styretmöte

2018-05-17

Tid: 12:00
Plats: Ledningsbandet

Närvarande
Ordförande Erik Persson

Vice Ordförande Lina Hultquist från 12:08
Kassör Carl Jendle från 12:08

Sekreterare Andreas Gustaver
Skyddsombud Erik Johansson från 12:10

Informationsansvarig Johan Winther
Ordförande DP Boel Brandström
Ordförande F6 Liam Håkansson

Vice ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Sofia Karlsson från 12:19
Ordförande Foc Magnus Fant

Ordförande FARM Anna Carlsson
Nyinvald ordförande Jack Vahnberg till 12:34

Nyinvald vice ordförande Matilda Hanes 12:08 till 12:34
Nyinvald kassör Gustav Hallberg till 12:34

Nyinvald sekreterare Alexander Jonsson till 12:34
Nyinvald Informationsansvarig Eric Nilsson till 12:34

Nyinvald ordförande F6 Anthon Odengard till 12:34
Nyinvald ordförande DP Martin Bergström från 12:08 till 12:34

Kassör Fnollk Tobias Gabrielli från 12:34
Organisatör Fnollk Jonas Bohlin från 12:34
Phadderchef Fnollk Jonas Hedlund från 12:34

Infochef Fnollk Fredrik Meisingseth från 12:34
Nolluppdragschef Fnollk Sara Wäpling från 12:34

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:05

§2 Val av justerare Magnus Fant väljs till justerare.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§4 Adjungeringar Jack, Gustav, Eric, Anthon och Martin adjungeras in med närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.

§5 Runda bordet • Kärnstyret:

– Andreas har fixat med sektionsmöte och accesser.
– Lina har arrat storteambuildning.
– Carl har arbetat med kandidatarbetet och fixat utbetalning-

ar.
– Johan har haft GDPR-utbilding
– Persson har arbetat med kandidatarbetet och varit på KU.

• FARM: håller kontakten med företag och planerar mottagningen.
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• DP: har arrat findup.

• Foc: har haft inval och planerar inför nästa år.

• SNF: arbetar med sina överlämningar.

• F6: har arrat gasque, planerar et-raj och haft pufftack.

§6 Psykosocialtmöte Mötet ställdes tyvärr in och kommer hållas nästa vecka.

§7 F6’s dörr F6’s dörr har blivit nedsmutsad igen. Samtliga ombeds be sina kom-
mittémedlemmar att tänka på hur sånt påverkar relationerna mellan
föreningarna.

§8 Självdeklarationer Andreas och Johan har arbetat fram information som nollan behöver ta
del av vid självdeklarationerna.

§9 Äskning skynke DP vill spendera 2500kr från sin egna kassa till att sy skynken till Focus.
Vi anser att man även kan ta pengar ifrån rustkassan för detta ända-
målet.

Beslut: Att godkänna äskningen på 2500kr för skynken.

§10 Rutiner inval På senaste sektionsmötet skedde en kontroversiell diskussion som vi an-
ser är lämpligt att kolla hur liknande fall ska hanteras framöver. Det
diskuteras att det kan vara bra att offentligöra de personer som valbe-
reds för att öppna möjligheten för tidigare feedback till styret.

§11 Avsägelser Diskussionen sker bakom stängda dörrar. Ingrid, Tobias, Bohlin, Hed-
lund, Fredrik och Sara adjungeras in med närvaro-, yttrande- och för-
slagsrätt.
Bakom stängda dörrar avslutas.
Tim har kontaktat styret och önskar avsäga sig sin post som ordförande
i Fnollk.

Beslut: Att godkänna avsägelsen.

Ingrid avsäger sig sin post som vice ordförande i Fnollk.

Beslut: Att godkänna avsägelsen.

Jonas Bohlin avsäger sig sin post som ledamot i Fnollk.

Beslut: Att godkänna avsägelsen.

§12 Fyllnadsval

§12.1 Ordförande Fnollk Ingrid Ingemarsson söker posten och har stort förtroende i gruppen. Hon
är tidigare insatt i ordförandes arbete.

Beslut: Att fyllnadsvälja Ingrid till ordförande i Fnollk.

§12.2 Vice ordförande Fnollk Jonas Bohlin vill söka posten och har haft ett gott samarbete med Ingrid
där han blivit införstådd i arbetet. Även han har stort förtroende från
gruppen.

Beslut: Att fyllnadsvälja Jonas Bohlin till vice ordförande i Fnollk.
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§12.3 Ledamot Fnollk Styret och även sittande Fnollk finner det olämpligt att ledamotsposten
ska fyllas av en ny person. En eventuell fyllnadsvald person skulle bidra
till problem i gruppdynamiken och arbetet då de övriga har suttit i ett
halvår där de blivit införstådda i arbetet och blivit en tajt grupp.

Beslut: Att under Fnollk18’s verksamhetsår avstå från att fylla den
4:e ledamotsposten.

§13 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:56!

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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