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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-11-08

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson från 12:02

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström från 12:14
Ordförande F6 Anthon Odengard

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

Ordförande FARM Anna Carlsson
Kemistudent Weronica Ring till 12:09

Medlem Anton Alm från 12:15 till 12:20
Medlem Alexandru Golic från 12:15 till 12:20
Medlem Elias Nilsson från 12:15 till 12:20
Medlem Hannes Johansson från 12:15 till 12:20
Medlem Santiago Molinos Ponce från 12:15 till 12:20
Medlem William Blomström från 12:15 till 12:20

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:00!

§2 Val av justerare Erik Johansson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Weronika Ring, Anton Alm, Alexandru Golic, Elias Nilsson, Hannes
Johansson, Santiago Molinos Ponce och William Blomström adjungeras
in med närvaro och yttranderätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Josefine har mailat om arbetsmiljöronder och hon ska gå på
fler.

– Eric har skrivit på hemsidan om TM’s jubileum
– Matilda har skrivit verksamhetsberättelse och funderat på

sektionsmötet LP4 och ber kommittéerna funderar på det
som sagts på tidigare möten, det vill säga den 9:e maj. Vi
kommer försöka byta lås på rummen då många kommer in i
dem.

– Alexander har skrivit protokoll.
– Jack har mailat och haft möte med Jana om Hilbert. Har

fått irriterande mail från Nicola om mastersmiddagen, job-
bat med TM-jubileum och förberedelser inför SaFT. Träffade
andra styrelser igår på styrelsekalas.

• FARM: Har planerat aspning och haft asplunch.
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• FnollK: Har haft asplunch och har aspplaggstilverkning idag.

• Foc:Mycket flipper, fortfarande problem. Focpay har lite problem
med Focumaten men Drickomaten verkar kunna lösas.

• SNF: Har haft teambuilding, har cocktailparty idag, har jobbar
med Ladokproblem som kommer diskuteras på UU.

• F6: Har haft ET-raj, det gick bra.

§5 Access till Focus Weronika Ring, student på Kemi, vill ha access till Focus då hon är
aktiv i F-spexet och spenderar mer tid på F-sektionen än på sin egen
sektion. Det ses som en bra idé, dock så ses potentialen för att det kan
bli problem med att för många vill ha access. Jack tycker det är rimligt
men att vi behöver ha en policy för det här. Det kan även bli så att fler
föreningar bygger på det potentiella problemet. Sen är F-spexet minst
50% Fysikteknologer vilket borde minimera behovet av extra accesser.
Frågan om möjligheten till att ta ut avgifter tas upp.

Beslut: Att Weronica Ring får access till focus.

§6 Arbetsordning
Bakisclubben

Alexander berätar att det poängterats att de ändringar som skulle gjorts
i arbetsordningen för Tomte och Lucia, nuvarande Bakisclubben, in-
te står med i protokollet från sektionsmötet. Detta innebär att vi bör
klubba igenom dessa så att det finns en aktuell arbetsordning.

Beslut: Att godkänna ändringarna i arbetsordningen.

§7 Inval Bakisclubben Sökande:

• Anton Alm: Söker Bakisclubben då det är väldigt kul och att han
vill fortsätta efter det förra bullbaker. Jack undrar om han kan
tänkas baka efter fester med tanke på namnet. Det kan han tänka
sig. Har mycket idéer på vad de kan göra i framtiden.

• Alexandru Golic: Söker Bakisclubben då det är kul att fixa saker
till andra. Han kan tänka sig någo attn gång arrangera bakisbrun-
cher.

• Elias Nilsson: Söker Bakisclubben då det är kul att göra något
för sektionen och att baka bullar. Kan tänka sig att arrangera
bakisbrunch.

• Hannes Johansson: Söker Bakiscluben då det låter som en rolig
grej. Kan tänka sig att arrangera bakisbruncher.

• Santiago Molinos Ponce: Söker Bakisclubben då han tycker om att
äta och baka och en kombination av dessa är perfekt. Kan tänka
sig att arangera bakisbrunch.

• William Blomström: Söker bakisclubBen för att han var med och
bakade bullar och fann passion för det, det är väldigt kul att baka.
Kan tänka sig att arrangera bakisbrunch.

Jack tycker de verkar vettiga.

Beslut: Att välja in samtliga sex sökande till bullbakare i
Bakisclubben.

Eric undrar om de kan tänka sig att bjuda på bullar under sektionens
vecka, det kan de tänka sig.
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§8 Äskning skrivare och
projektor

Gustav mailade om att han tycker att vi väntar med de större ändring-
arna tills vi kan ändra budgeten då vi annars kommer tömma äsknings-
potten. Annars så funkar det bra.
Den stora projektorn funkar men har fel kablar. Vi tycker det är en
bra idé och ser att vi gör på liknande sätt som med skrivaren. Olle tar
upp att det kan vara en idé att köpa en ny duk för att kunna nyttja en
eventuell ny projektor ordentligt. Vi frågar äskaren om den kan lägga
fram ett förslag på en duk.

§9 Äskning spel Gustav har mailat sina åsikter om äskningen och tycker att det är väldigt
många spel att köpa in. Jack tycker vi köper in ett spel och att vi kan
köpa in fler med mer underlag på hur mycket det spelas. Eric tar upp
att FyS kan hjälpa till med pengar för att köpa in spel. Jack tycker vi
svarar med att vi vill ha ett nytt förslag på ett spel.

Beslut: Att avslå äskningen.

§10 SaFT Vi åker imorgon. Jack ska fixa presentationen av oss tillsammans med
Eric, vill ha in fun facts om Chalmers. Frågan om att fixa ovvar till de
som inte har någon tas upp.

§11 Studentröstem FARM har spånat på idéer till en fråga, de återkommer. Fixas under
eftermiddagen och kommer vara under cocktailpartyt.

§12 Övriga frågor

§12.1 Bleck F6 värmeskåp blir kontinuerligt av med saker och särskilt bleck. De vill
använda kassan från värmeskåpen till att köpa in tre nya bleck för 700
kr. De vet inte riktigt var blecken tar vägen.

Beslut: Att bifalla ändringen i F6 budget.

§12.2 Proposition Tidigare har det funnits en representant från FnollK i FARM, denna
posten anses onödig.

Beslut: Styret står bakom en proposition för att ändra detta.

§12.3 Forum för tekniska
fysiker

Vi har en nominering med ett yttrande till Bert-Inge Hogsveds pris.

Beslut: Att godkänna styrets yttrande.

§13 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:44!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Erik Johansson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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