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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-09-06

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson Från 12:10

Ordförande FARM Anna Carlsson

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Josefine Knutsson väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Josefine har anmält sig till SAMO-kickoffs och annat.
– Alexander har förberett inför sektionsmötet.
– Eric var inne och informerade för mastersstudenterna. Fixar

lista till nollanstädet.
– Matilda har slutat jobba så hon är på Chalmers.
– Gustav har haft möte med Lotta och Erik om bokföring, och

med Focumateriet om Focpay, betalat saker.
– Jack, har bokat möten och börjat planera TM-jubileum.

• FARM: Arrat brunch, haft möte med Chalmers rekrytering som
vill få tag på fler F-studenter. Förbereder mässan.

• FnollK: Det rullar på och känns bra, nollan har insett att plugg
är en grej.

• DP: Slutspurt på mottagningen.

• SNF: Förberedelser inför Cocktailpartyt och fortsatta problem
med mastersantagning och med registreringen till Experimentell
Fysik 2.

• F6: Har haft bastu, det var kul. Har gasque imorgon, förberedelser
idag och blir mer imorgon.
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§4 Mottagningen Ingrid uppmanar att alla fyller i om föreningskvällen.

§5 Sektionens vecka Jack tar upp att vi ska arrangera sektionens vecka kommer om ett tag,
förra årets diskuteras.

Beslut: Vi beslutar att sektionens vecka är LV6 LP3.

§6 Äskning Focumateriet Bakgrund Focumateriet vill sälja ett av sina flipper, det har beslutats
om detta tidigare. Det uppstod dock ett problem då kretskortet brann
i ett av spelen. De vill köpa in ett nytt då det ökar andrahandsvärdet
mer än vad kortet kostar. Gustav tycker det låter som en bra idé.

Beslut: Godkänna äskningen.

§7 Sektionsaktivatack Det har varit diskussioner om att använda Wijkanders istället för att
arra själva, det har tidigare pratats om att det kan gå att få rabatt.
Anthon tar upp att det kan vara en idé att prata med de som arran-
gerade F6’s jubileum då det var på Wijkanders. Matilda tar upp att
vegmaten inte var särskillt bra, Jack tycker att den var nice senast han
var där, det kostade 600-700 för trerätters med dryck. Vi behöver ändra
i den ekonomiska policyn för att det ska kunna ske, den nya policyn
kommer tas upp på nästa sektmöte. Vi tänker att vi har det i mitten av
november, i mitten av veckan. Matilda kontaktar om meny och bokning.

Beslut: Vi beslutar om att ha tacket den 26:e november.

§8 Sektionsmöte Vi diskuterar datumet för sektionsmötet. Kärnstyret föreslår den 3:e
oktober, detta tycker de flesta är för tidigt, vi ändrar till den 10:e.

Beslut: Vi beslutar att mötet är den 10:e oktober.

§9 Preliminär
Verksamhetsplan

Kärnstyret presenterar förslag på förändringar från den preliminära
verksamhetsplanen.

• Ta bort punkten om jämställdhetsarbete till förmån för den ar-
betet med den psykosociala hälsan, eventuellt lägga in jämställd-
hetsarbetet under arbetet med den psykosociala hälsan.

• Skriva om ”Bredda sektionens utbud av aktiviteter”.

• Slå samman ”Utvidga sektionens lokaler”, ”Verka för förbättring
av sektionens lokaler” och ”Se över möjlighet till insynad lokal”.

• Skriva ny incidenthanteringspolicy.

Det diskuteras att det är väldigt många punkter dock så är de flesta
punkterna redan igång. Kärnstyret kommer komma med ett mer färdigt
förslag på den nya verksamhetsplanen inom en snar framtid.

§10 SaFT Kommer hållas den 9-11 november i Linköping. Jack kommer skicka den
preliminära anmälan idag. Erik berättar om vad SaFT innebär och vad
man gör. Man lär känna andra sektionsstyrelser och diskuterar olika
ämnen som är relevanta som styrelse med dessa. Jack påminnner om
att vi ska arrangera SaFT till våren.
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§11 Budget Gustav konstaterar att de gamla boksluten berättar hela historian då
programbidragen kom ojämnt för några år sen, så vi vet inte hur mycket
plus vi har gått. Han konstaterar att han inte kommer kunna säga hur
vi ligger till under året pågrund av detta, därför kommer vi att sikta på
60 000 kr back. Farm kommer gå plus, med hur mycket vet vi inte än,
det beror på slutanmälan till mässan, det kommer hur som helst bli mer
än budgeterat. Det kommer bli tydligare hur sektionens ekonomi ligger
till de närmsta åren då vi kommer gå över till ett gemensamt bokslut.
Kontentan av detta är att vi har mindre pengar som vi måste spendera
men att det fortfarande är mycket.

§12 Bord Martin berättar att det finns några bord som är slitna, på en fest så gick
två bord sönder. Borden var dåliga i början och vi diskuterar att köpa in
nya. Olle säger att detta är de billigaste borden som de kunde hitta när
de köptes, så att man kan dra en deposition om de gick sönder under
ett arrangemang. Gustav säger att planen är att de ska börja byta ut
de sämsta borden mot nya, Jack ber DP ta fram förslag om vilka bord
som behövs. Tidigare så betalade programmen en del av borden verkar
det som, Jack kommer kolla detta med Jana. Jack ber även DP att se
över att kunna byta ut sofforna också då dessa är väldigt slitna. Sen
poängterar flera att borden inte måste slängas rakt av utan kan säljas
eller doneras. Alexander kollar upp hur inköp av nya bord ska läggas
fram, som motion/proposition/annat.

§13 Övriga frågor

§13.1 TM-jubileum Jack tar upp att det kommer börja dras i snart, han och Gustav kommer
dra i det mest men det kommer troligtvis bli en arbetsgrupp. Ekono-
miskt kommer det göras en äskning om pengar till jubileet. Vi diskuterar
om F-studenter får komma, TM fick komma på F’s jubileum, eventuellt
kommer det säljas i första hand till TM och om det blir biljetter över så
säljer vi till F-studenter. Erik tar upp att sektionen har 60-års jubileum
i år, det kommer vi troligtvis strunta i att fira.

§14 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:41!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Josefine Knutsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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