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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-09-20

Tid: 12:00

Plats: Acceptorn

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson från 12:05

Informationsansvarig Eric Nilsson från 12:04
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson från 12:08

Ordförande FARM Anna Carlsson
Utbildningsområdesrepresentant Sofia Karlsson till 12:15
Utbildningsområdesrepresentant Emma Stavås till 12:15

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas 12:02 av Jack!

§2 Val av justerare Anthon Odengard väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Sofia Karlsson och Emma Stavås väljs in med närvaro-, yttrande-, och
förslagsrätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Alexander har kollat på accesser och förbereder handlingar
inför sektionsmötet.

– Eric har fixat lista på nollan till städet och jobbat med mail-
listorna.

– Matilda skickat mail och planerar klippning av skåpslåsen.
– Josefine har varit på möte och försöker anmäla sig till fler

möten, pratat om Focusköket.
– Gustav mailat, bokfört och haft möte om TM’s jubileum.
– Jakc har varit på FuM, mailat och planerat TM’s jubileum

• FARM: Jobbar inför mässan och påminner om slutanmälan.

• FnollK: Mottagningen över så det är mest vila som gäller. Har
skickat ut utvärdering av mottagningen.

• DP: Fixar på Focus och kommit tillbaka till vanliga rutiner efter
mottagningen.

• Foc: Förbereder inför FocKöret.

• SNF: Börjat med kursnämnder och hittat räkneövningsledare till
sina räknestugor.
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• F6: Har gasque den 6:e oktober. Har varit på Gasqueråd och lagt
in gasque den 30:e november.

§5 Utbildningsområdes-

representanter

Utbildningsområdesrepresentanterna presenterar sig och berättar vad de
gör, tydligen mycket budgetmöten. De tycker det är bra att ta in åsikter
från studenterna och kommer höra av sig till oss och om vi har något
som vi vill ta upp så är det bara att kontakta dem. Jack tar upp att vi
borde lägga ut deras kontaktuppgifter på Ftek så att alla studenter kan
ta kontakt med dem vid behov.

§6 Sektionsmöte Alexander berättar hur det ligger till med förberedelserna inför sektions-
mötet och uppmanar kommittéerna att skriva klart de dokument som
ska presenteras under mötet. Utöver detta så bör de fundera på om
det är något som de vill framföra ett meddelande till mötet och mo-
tionshetsa ibland medlemmarna. Dessutom tas frågan om mat upp och
kärnstyret föreslår DP.

Beslut: DP sköter mat under det första sektionsmötet.

§7 Policy bokning av

Focus under mottagningen

Erik går igenom anledningen till att nuvarande policy togs fram. Vissa
phaddergrupper hade tidigare bokat Focus flera år fram i tiden och
policyn togs fram för att förhindra detta. Anledningen till att det valdes
att lägga lottningen tidigt var att ge phaddergrupperna tid att leta
egna lokaler och att se till att sammanhållningen från mottagningen
fortfarande är kvar.
Martin tar upp att vi behöver ta fram en bättre policy som tar upp ifall
att en grupp inte kan nyttja lokalen och göra den tydligare. Ingrid tar
upp att det inte går att ta hänsyn till storlek på phaddergruppen i ett
så här tidigt skede.
Vi gör om policyn och bokar under någon kommitté, eller att någon
person sitter på bokningen och sen sköter vi mer exakt på efterhand
med tanke på antalet phaddrar. Dessutom ser vi till att lottningen sker
öppet så att den inte ses som jävig.
Alexander och Jack skriver ett ordentligt förslag till nästa vecka.

§8 Bord och so�or Focus Martin och Thomas har kollat runt på vad som finns att köpa, men det
är svårt att få koll på hur tåliga de är. De tycker att billiga lättare bord
är bättre för våra syften, de kan tänka sig att leta vidare efter en annan
modell. De har kollat på maskins bord och de är bra och håller, men
de har en annan policy vad gäller deposition, och de flyttar borden mer
sällan. Anthon föreslår att DP kollar med Gasquen vad de har för bord.
Vi planerar att vi byter då de bord som behöver bytas.
Det är inget fel på so�orna förrutom att de är fula, vi kan eventuellt
byta klädsel. Gustav nämner att de gamla rustmästerierna byggde so�or.
Josefine föreslår att om vi köper nya så gör vi det med avtagbar tvättbar
klädsel. Vi behåller de svarta so�orna då de klarar sig bra.

§9 Kontakt med F-spexet Matilda har pratat med F-spexet om den bristande säkerheten och kom-
munikation med dem. De vill att man pratar med Oscar (ordförande)
då det är svårt för oss att nå hela spexet. Hon förslog att de skulle ha
ett per personer som är ansvariga för säkerheten så att det fungerar bra,
vilket Oscar tyckte var en bra idé. Sen pratade de om att ha en mer or-
dentlig säkerhetsutbildning med F-spexet, kommittéer, föreningar och
phaddergrupperna, möjligtvis håller Erik Eliasson i den. Det dokument
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som delas ut till arrangörer ska ses över. Det diskuteras vad innehållet
på det ska vara och hur man ska få med fler ur F-spexet på mötet.

§10 Mastersmottagningen Är ikväll, potentiellt inomhus beroende på vädret. Kommittéerna får
gärna komma förbi och hälsa på studenterna. Det är 22 anmälda.

§11 Bordsryttare från

Vera på Focus

Veraspexet undrade om de får ha reklam på borden på Focus, vi låter
dem ha bordsryttare.

§12 Bert-Inge Hogsveds

pris

Folke ringde Jack och pratade i 10 minuter och lade sedan på.
Vi ska gärna hitta nominerade. Jack tycker vi borde göra reklam för
det. Deadline är i november, brukar bli utökat så att det kan komma in
tillräckligt med nomineringar.

§13

Programrådsrepresentanter

Det behövs ett ordentligt beslut på vilka som ska gå som programrsåds-
representanter å sektionens vägnar.

Beslut: Gustav Hallberg och Erik Johansson går på TM’s programråd.

§14 Övriga frågor

§14.1 Sektionsstäd Martin undrar när folk kan, det blir söndag LV6.

§15 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 13:02!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Anthon Odengard
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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