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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-09-27

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson från 12:29

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström

Vice Ordförande F6 Sara Kraamer
Vice Ordförande FnollK Jonas Bohlin

Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Anna Carlsson

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:00!

§2 Val av justerare Sara Kraamer väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav har gjort klart den nya kontoplanen och jobbar på
att se till att bokföringen är rätt. Har haft möte om köket
och TM-jubileum.

– Matilda har haft väldigt mycket möten.
– Erik har jobbat på text till finform.
– Alexander har skickat ut kallelse och preliminär föredrag-

ningslista till sektionsmötet.
– Jack har haft möte med Jana och Johan där det informerades

om att Hilbert kommer gå tillbaks till sektionen, förutsatt att
det hittas en ny lokal till GU Fysik.

• FARM: Förbereder mässan och det går framåt, branchkväll på
tisdag.

• FnollK: Efterarbete från mottagningen, ska ha pufftack tillsam-
mans med F6 och förbereder ohmsits.

• DP: Fixar mycket med Focus, kollar på upprustning samt nya
soffor och bord.

• Foc: Haft FocKör som gick bra. Jobbat vidare med FocPay, finns
numera en hemsida.

• SNF: Typ spikat sin verksamhetsplan för året, stängt ner räk-
nestugorna då de inte funkar schemamässigt.

• F6: Har gasque snart.
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§4 Sektmöte och
mötesordning

Alexander informerar om läget inför sektionsmötet. Påminner om att
förbereda verksamhetsplaner och eventuella meddelanden. Ber samtliga
gå igenom mötesordningen och ge förslag på ändringar, kommer presen-
tera ett förslag på ändring angående inval med tanke på en diskussion
under ett sektionsmöte förra läsåret.

§5 Ändringar av policy Jack har skickat ut förslaget på ändringar. Ytterliggare förslag har kom-
mit in på att förtydliga riktlinje 4 och under riktlinje 5 ändra till ””.

Beslut: Vi bifaller den nya policyn med dessa ändringar.

§6 Soffor och bord DP har hittat förslag på billiga lätta bord men de vill kolla på dem i
verkligheten innan vi fattar ett beslut, är svårt att hitta soffor men de
jobbar på det. De återkommer.

§7 Särskild ledamot -
Andreas Gustaver

Andreas Gustaver vill bli invald som särskild ledamot på sektionen. Jack
informerar om vad detta innebär och att Andreas fortfarande är enga-
gerad inom sektionen bland annat vad gäller upprustningen av köket.
Gustav tror att han kommer vara närvarande på alla sektionsmöten och
att han vill driva i köket. Detta måste ske antingen som en motion eller
proposition, möjligheten att göra om den process nämns. Det diskuteras
om den praxis som kommer fastställas om vi lägger fram förslaget som
en proposition.

Beslut: Alexander skriver en proposition om att välja in Andreas
Gustaver som särskild ledamot.

§8 Bullbak Två sektionsmedlemmar äskar om pengar för att arrangera bullbak för
hela sektionen. De har redan köpt förkläden som ska vara en del av deras
intresseförening som de vill starta, pengarna för dessa finns med i en de
av äskningen. Jack tar upp möjligheten att kombinera detta med Tomte
och Lucia. Vi får vänta med att godkänna äskningen på förklädena tills
föreningen är skapad så att det inte leder till några problem. Vi kommer
troligtvis få en motion om att starta föreningen nästa vecka.

Beslut: Bifalla äskningen på 600 kr för bullbaket.

§9 Upprustning av köket Gustav tar upp att det startas en arbetsgrupp för att rusta upp Focus,
de hade möte nu i veckan där de diskuterade vad de ville göra. Om det
gnomförs så kommer arbetet ske över sommaren. De undrar hur mycket
pengar som kan läggas på projektet. Den första gissningen på kostnad
är 300 000 kr.
Vi kommer ha 200 000 i F-fonden och vi har avskrivningar på 45 000
varje år. Då FARM drar in mycket pengar i år så kan vi lägga en summa
direkt och lägga en del på avskrivning. Förslaget är att sektionsmötet
inte klubbar en detaljplan utan en budget för projektet. Vi vet inte när
vi får Hilbert men vi kan då göra det till ett öppet kök och låta köket
på Focus bli till mer av ett arrkök. Vi kommer bland annat behöva byta
vitvarorna. Gustav föreslår att vi tar 45 000 i budgeten samt 55 000
från F-fonden på avskrivning, dessutom ska FIF och FinForm ska få
mer pengar. Olle föreslår att vi pratar med data om hur de gjorde när
de renoverade sitt kök.
Arbetsgruppen vill ha en budget innan de tar ett beslut om vad de vill
göra, Jack tycker även att vi som styre kan ge ett förslag till arbetsgrup-
pen på vad vi vill. Gustav gör ett preliminärt förslag till dem om att
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vi lägger 100 000. Arbetsgruppen tycker att förslaget ska läggas fram
till sektionsmötet som en proposition för att ha mer vikt. Det kommer
göras tidigast nästa sektmöte så att vi hinner få en mer utarbetad plan
och då kan vi även se hur mycket programmet och huset kan lägga.

§10 Styretrummet Kärnstyret vill rusta upp styretrummet så att det finns mer förvaring
och liknande, Josefine vill ha en ordentlig plan. Vi väljer att budgetera
5000 kr för detta ändamål.

Beslut: Att budgetera 5000 kr för att rusta upp styretrummet.

§11 Övriga punkter

§11.1 Skyddsrummet Matilda tycker att vi borde rusta upp skyddsrummet. Gustav vill även
få ut bokföringen från kassörsrummet så att det finns plats för mer.
Städning diskuteras och möjligheten att F-spexet skaffar mer plats (de
jobbar på det).

§12 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:41!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Sara Kraamer
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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