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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-10-18

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson från 12:03

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard

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

Ordförande FARM Anna Carlsson
Rustmästare Thomas Johanssen från 12:15 till 12:32

Medlem Alexandru Golic från 12:35 till 12:38
Medlem David Hambraeus 12:35 till 12:38
Medlem Emilie Björkman från 13:00 till 13:05

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:00!

§2 Val av justerare Ingrid Ingemarsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Alexandru Golic och David Hambraeus adjungeras in med närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Matilda har haft utvärderingsmöte och har klippt skåp. Har
bokat JA den 28:e november.

– Gustav har varit på ekonomiskt forum.
– Eric har klippt lås och fixat på FTEK.
– Josefine gick på arbetsmiljösskyddsrond.
– Alexander har jobbat med sektionsmötet.
– Jack har jobbat med sektionsmöte och hjälpt F-spexet. Har

varit på KU.

• FARM: Arrade mässa, företagen blev nöjda, FARM blev jätte-
nöjda.

• FnollK: Var med på utvärderingsmötet.

• DP: Har det ganska lugnt just nu, hade städdag, det gick bra.

• Foc: Har fixat med flipperspelen, lägger snart upp det för förlägg-
ning. Focpay fungerar med swish, jobbar på hårdvaran.
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• SNF: Har haft kursnämnder, programråd för TM, kommer ett
nytt mastersprogram i ”Data science” plus eventuellt ”AI”. De är
fulltaliga nu. Pratade om studentrösten på UU.

• F6: Har haft gasque tillsammans med D6 och serverar för närva-
rande ärtsoppa, planerar ET-raj.

§5 Sektionsmöte Alexander lägger upp ändringarna i reglementet när han är klar med
protokollet. Datum för nästa sektionsmöte diskuteras, FnollK vill ha
det LV6.

Beslut: Nästkommande sektionsmöte preliminärt den 13:e december.

§6 Skyddsronden Gick rätt bra. FARM måste hålla sig till sitt rum, de gör det. Möte om
fönster och ventilation. Vi får inte öppna fönster då Akademiska Hus
tycker att vi inte stänger dem vilket leder till skada. Byte av läsesalar-
na vid KINSLS. Frågan om den tidsbasserade accessen tas upp. Inga
klagomål på F6 eller DP’s rum. De tyckte det var för mycket saker i
FnollK’s rum. De tyckte inte om Foc’s drickabackar. Nicola vill bli av
med rummen då han tycker att de inte stärker sammanhållningen. Vi
kan förhoppningsvis få nyckel till proppskåpet. Det är inte bra att det
ligger damm på branddetektorerna men det är inte klart vem det är som
är ansvarig för att sköta det. Vi bör kolla upp vem som ska göra det och
hur det ska göras. Det finns planer på att göra om FL-salar, Josefine
var tydlig med att vi vill vara med i den planeringen. Uppföljning sker
i december.

§7 Soffor och bord Thomas presenterar ett förslag på fällbara bord, de är 10 kilo tyngre, de
kostar 1300 kr. Han tycker vi borde köpa in en rad med bord. Tydligen
ska borden som vi har vara väldigt kraftiga.

Beslut: Köpa in tre bord.

Thomas tycker att vi klär om sofforna och har pratat med olika företag.
Kollar på konstläder, kostar mellan 25 000 och 70 000 kr. Gustav tycker
det krävs ett sektionsmötesbeslut för ett såpass stort beslut. Jack tycker
att vi pratar med huset för att se att vi kan få stöd. Vi borde börja jobba
med en proposition.
Två stolar har gått sönder, DP köper nya.

§8 Inval BakisClubben Alexander tar upp att vi inte kan välja in några än då protokollet inte
är justerat eller för den delen, färdigskrivet.
Jack tycker vi bordlägger frågan. Vi vill inte intervjua dem idag. Frågan
om hur vi ska göra då vi har sju sökande till sex platser. Gustav tycker
att det vore bäst om de kan lösa det själva. Jack poängterar att vi inte
måste välja in dem, eventuellt så kan vi fråga om valberedningen kan
göra det. Jack pratar med dem. Vi bordlägger frågan till nästkommande
möte.

§9 Inval sångförman Alexandru Golic söker sångförman. Han tycker det är roligt att skriva
om sånger så att de bli lustiga och vill skriva nya låtar. Jack frågar om
han kan tänka sig göra så att man kan köpa en mer fancy sångbok, det
kan han. Styret konstaterar att han kan bra sånger.
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David Hambraeus söker sångförman. Jack frågar om han kan tänka sig
göra så att man kan köpa en mer fancy sångbok, det kan han. Hans
favoritsång är måsen.
Vi väljer in dem i klump.

Beslut: Välja in Alexandru Golic och David Hambraeus till
sångförmän.

§10 Äskning skrivare Anledningen till äskningen är att det tar mycket tid att gå till andra
hus för att skriva ut där. Den verkar skriva ut i många olika format. F6
skriver ut 150 affischer per läsperiod. De har tidigare skrivit ut i kemi
men har inte den möjligheten längre. Frågan om kostnader på bläck tas
upp. Flera kommittéer är intresserade och tycker att det är en bra idé.
En tanke är att göra så att kommittéerna betalar för sin del. En annan
tanke som tas upp är att kommittéerna får en viss mängd utskrifter per
läsperiod med möjlighet att köpa in fler. Med skrivaren som är tänkt
kostar det 0,3 kr svartvitt för A4 och 0,69 kr för färg. Det dubbla för
A3. Printer quota kostar 1 kr per A4 utskrift i färg. Gustav tycker det
är en väldigt stor äskning. Vi fortsätter frågan nästa vecka.

§11 Äskning ismaskin Flera kommittéer tycker det är en bra idé, F6 tycker den är för liten för
deras ändamål. Annars så brukar de gå till Data för att hämta is från
deras stora maskin. Vi tycker det borde vara en större och då eventuellt
inkludera den i köksrenoveringen.

Beslut: Att avslå äskningnen.

§12 Äskning fotoramar Emilie har kollat på möjligheten att sätta upp bilderna igen. De har hit-
tat bilderna, de behöver skriva ut bilderna, frågan om vem som ska göra
det diskuteras. Att fråga föregående sektionsfotograf tas upp. Ramarna
som hon föreslog har plexiglas.
Emilie tycker att vi kan göra som med nollan för att få in godkännanden
på att bilder sätts upp och skickar ut en enkät som sektionsmedlemmar-
na kan fylla i.

Beslut: Att bifalla äskningen.

§13 Äskning P-böter Petter och Joakim parkerade fel när de körde en annan bil än sektions-
bilen. Gustav läser från hyreskontraktet för sektionsbilen där det står
att man ska stå för eventuella böter. Verkar inte finnas något tidigare
liknande beslut.

Beslut: Att avslå äskningen.

§14 Övriga frågor Gustav tar upp att det går att äska hos kåren om hyffsat små sa-
ker (phaddermys, sektionssammanhållning exempelvis) och tycker att
vi borde nyttja denna möjlighet i större utsträckning.

§15 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:09!
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Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Ingrid Ingemarsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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