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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-09-13

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Ordförande DP Martin Bergström

Rustmästare Thomas Johansen till 12:15
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Vice Ordförande FARM Sebastian Bergström
Medlem Liam Håkansson från 12:27 till 12:49

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Gustav Hallberg väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Alexander har arrat valvaka och skrivit en mall för justering
av protokoll.

– Matilda har kollat på sektionsaktivatacket.
– Gustav har mailat med bland andra Swish och jobbat på bud-

geten. Varit på ekonomiskt forum och fick där fick förslaget
att renovera Focus.

– Jack har varit på FuM-kickoff och KU. Mailat om SaFT, arrat
valvaka och föreningskväll.

• FARM: Var med på föreningskvällen och hade lunchföreläsning
igår. Planerar branchkväll med ämne kärnkraft i oktober med ma-
skin. Har skickat ut slutanmälan till mässan den 17:e oktober.

• FnollK: Är mitt i slutspurten, har varit på hajk och arrat före-
ningskväll. Känns lite läskigt att mottagningen snart är slut.

• DP: Reflekterar och planerar inför året.

• Foc: Var på öreningskvällen och sålde på valvakan.

• SNF: Arrat cocktailparty, jobbar på verksamhetsplan, jagar räk-
neövningsledare.

• F6: Har haft gasque, förbereder inför avtackningen.
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§4 Bord Vi har två egentliga alternativ, ta dyra som håller längre eller billiga
som går sönder snabbare. DP funderar på om vi ska köpa nya identiska
bord. Vi pratar med maskin om hur det funkar att ha deras dyra bord.
Förra året gick ett bord sönder, året innan inget, hittills har två bord
gått sönder i år. De nuvarande borden kostar 1500 kr styck och det
går att köpa dyrare för cirka 4000 kr. Sebastian föreslår att vi roterar
borden.

§5 Sektionsmöte Alexander berättar att han bokar HA1 för årets första sektionsmöte.
Jack föreslår att vi inför en dubbel talarlistan på sektionsmöten för
att undvika att bara två personer pratar med varandra. Det positivt.
Ytterligare så tar Jack upp möjligheten att välja in mötesordförande
och sekreterare för ett år. Det här har tydligen tagits upp tidigare och
problem som ses med detta är att det kan bli svårt att hitta personer.
Jack påpekar att vi kan testa det inofficiellt under året genom att fråga
om de som sitter nästa möte kan tänka sig att fortsätta och sitta mötet
efter det.

§6 Sektionsaktivatack Matilda har letat efter andra möjligheter och upptäckte att JA har en
spellokal som kan bokas för 900 kr per timma och man får då plats
med 50 personer. De erbjuder en snacksmeny för 50 kr per person, hon
kommer kolla om det går att beställa hamburgare eller liknande i förväg.
Det känns mer ekonomiskt försvarbart och får positiva reaktioner från
styret. Ett problem är att det kan bli för många som kommer, tidigare
har det varit så att de som kommer på städet har förtur. Dessutom är
det ungefär rätt storleksordning och vi kan boka det en vecka innan.

§7 Mastersmottagning Jack informerar om att den är nästa torsdag och säger att det är fritt
fram för kommittéerna att komma dit och hälsa på studenterna (särskilt
FARM och SNF) och att om de säger till i förväg så kan det få lite mat.
Kärnstyret åker och handlar med DP eller eventuellt Foc.

§8 Bokning av Focus Bokning av Focus inför nästa mottagning, där det ska informeras till alla
phaddergrupper. Sen ska DP och FNollK lotta bland de som anmäler
sig. Eventuellt så kan det bli problem med att flytta fram lottningen till
ett senare tillfälle då Phaddergrupper kan få för sig att inte boka egna
lokaler vilket leder till att det saknas.

§9 Adjungeringar Liam Håkansson adjungeras in med närvaro- yttrande- och förslagsrätt.

§10 Utvärdering inval F6 Det behöver utvärderas med de som det är relevant för, både F6 och
DP, förra och nuvarande, Matilda kommer hålla i det. Hon kommer
bestämma ett datum med dessa.

§11 Foc-pay och Swish Gustav har mailat med Swish och har fått ett svar och det verkar svin-
dyrt, 500 kr per avtal och 20,50 kr per transaktion, vilket skiljer sig
från det som står på hemsidan, kan vara en typo från 2,50 kr per trans-
aktion. Alla konton (förrutom bilnisses) kan ha ett eget Swishnummer.
Överföringarna kommer att ske var för sig vilket kommer leda till myc-
ket bokföring, den kommer falla på de föreningar som använder Swish.
Det verkar som att det går att få klumpsummor en gång per dag enligt
andra föreningar, vi hoppas på det. Foc jobbar på med sitt system och
det går framåt, exakt datum för när det ska introduceras vet vi ej.
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§12 Säkerhet på Focus Det har varit problem när F-spexet arrat där de har satt upp dekor där
de inte får vilket är en säkerhetsrisk. Liam tycker då att det borde införas
en utbildning så att det inte sker, eventuellt så tar vi in Erik Eliasson
för att hålla i den. Liam föreslår att man har en tydlig depositionslista
som inkluderar exempelvis om man använder silvertejp. Vi bör ta den
här diskussionen med F-spexet snart. Utöver det så ska vi se till att de
regler och föreskrifter som gäller skickas ut så att man skriver under
dessa innan man håller i ett arrangemang.

§13 Anmälan av
arrangemang

Matilda undrar om anmälan av arrangemang då det står explicit på
hemsidan att man ska kontakta vice ordförande, det är däremot inte så
som det fungerar i praktiken så Matilda förslår att vi ändrar vad det
står på hemsidan till att man kan fråga vem som helst i styret.

Beslut: Vi ändrar på Ftek så att det står att man kan fråga vem som
helst i styret om tillstånd att arrangera.

§14 Övriga frågor

• Skvaller från Erik, skolan kommer anställa en ny kurrator. De har
ändrat i examinationsdokumentet så att man får miniräknare på
tentan.

§15 Mötets avslutande Mötet avslutas 12:57 av Jack!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Gustav Hallberg
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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