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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-11-22

Tid: 12:00
Plats: Gaten

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Vice Ordförande SNF Felix Augustsson

Ordförande Foc Olle Månsson till 12:53
Ordförande FARM Anna Carlsson

Ordförande F-spexet Oscar Carlsson från 12:12 till 12:15
Tillträdande ledamot F-spexet Fredrik Albers från 12:12 till 12:15
Tillträdande Förman F-spexet Anna Romeborn från 12:12 till 12:15

Sökande valberedningen Mattias Sjöstedt från 12:19 till 12:22
Sökande valberedningen Jesper Keijser från 12:20 till 12:22

Sökande FiF Isak Brudin från 12:15 till 12:18
Ordförande Valberedningen Boel Brandström till 12:58

Ekonomisk Bilnisse Henrik Söderberg till 12:12
FnollK-asp Alexandru Golic till 12:58
FnollK-asp Elsa Danielsson till 12:58
FnollK-asp Fredrik Nyström Linde till 12:58
FnollK-asp Hanna Barbro Eklund till 12:58
FnollK-asp Lina Wincent till 12:58
FnollK-asp Linus Sundström till 12:58
FnollK-asp Mert Roj Tekin till 12:58
FnollK-asp Hugo Lom till 12:58
FnollK-asp Joseph Löfving

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 11:59!

§2 Val av justerare Eric Nilsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Oscar Carlsson, Fredrik Albers, Anna Romeborn, Mattias Sjöstedt, Jesper
Keijser, Isak Brudin, , Alexandru Golic, Elsa Danielsson, Fredrik Ny-
ström Linde, Hanna Barbro Eklund, Lina Wincent, Linus Sundström,
Mert Roj Tekin och Hugo Lom adjungeras in med närvaro- och ytt-
randerätt. Henrik Söderberg adjungeras in med närvaro-, yttrande och
förslagsrätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Josefine har sammanställt studentrösten, har varit på för
många möten och styrelseworkshop.

– Eric har haft möte om Bert-Inge Hogsveds pris, har börjat
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titta på julkort.
– Gustav har fått retur på sin kvartalsrapport, sökt nytt utgiv-

ningstillständ till Finform.
– Matilda har mailat och fixat brevlådan.
– Alexander har skrivit på propositioner.
– Jack har jobbat med Hilbert, det är inte helt klart än, har

mailat med Kfkb, varit på workshop, pratat med kåren och
högskolan.

• FARM: Har cirka 10 aspar, har haft möte.

• FnollK: Hade pufftack i måndags med F6, har haft postmys.

• Foc: Har fixat Focpay buggar.

• SNF: Har jobbat med Ladokproblem, lagt fram till högskolan vad
det finns för problem, tittar på hur man ska arbeta med elitism.

• F6: Arrar snart gasque.

§5 Bordlagd fråga:
Sektionsbilspriset

Anthon presenterar problemet som han tog upp förra mötet om att
bilen bokades i en hel helg av en sektionsmedlem. Henrik presenterar
att syftet med bilen är att sektionsaktiva ska ha tillgång till den, sen är
den menad för sektionsmedlemmar för flytt, lite längre resor och ha den
över en helg vid behov. Gustav frågar om det gjordes en prisändring
nyligen, det höjdes när den nya bilen köptes in, då höjdes det en krona
per kilometer, en krona per timma och 10 kronor i startavgift. Det har
sen kalkylen gjordes för några år sen, det har sedan dess blivit dyrare att
sköta om den. Bilnissarna tänker att om man hyr den mer än 48h så bör
man kolla med bilnisse så att det inte är något extra inbokat. Jack tar
upp att vi borde diskutera om vi ska uppdatera priset, Henrik har ett
bra underlag för att kunna fatta ett beslut om det. Felix föreslår att man
låter sektionsaktiva boka bilen en vecka tidigare än sektionsmedlemmar
så att det problemet inte uppstår.

§6 Meddelande från
F-spexet

Tanken var att styret ska få se vilka som sitter F-spexets styre under
nästa år, de kommer gå på vid nyår. Per Hirvonen och Per Åberg sitter
också i styret. Om man vill kontakta dem finns deras kontaktuppgifter
på deras hemsida, det är bäst att gå via Oscar.

§7 Sökande till FiF Isak söker FiF, han går första året på F, söker FiF då det är en bra
möjlighet att testa på att sitta i en styrelse. Vill ha mer basket och
förklara regler bättre. Håller på att ta körkort. Jack undrar om FiF
skulle kunna göra mer friluftsaktiviteter då flera sektionsmedlemmar
tycker det, han vet inte.
Jack tycker att han verkar vettig. Var en rimlig motivering.

Beslut: Att fyllnadsvälja Isak Brudin till FiF.

§8 Sökande till
valberedningen

Mattias läser första året på MPCAS, söker valberedningen då han satt
i SNF förra året och vill sitta i något igen. Boel frågar om det är något
nytt som han vill tillföra, han har inget nytt han vill tillföra men han
vill särskilt valbereda nästa SNF.
Jesper läser första året på TM, han söker valberedningen då han vill få
mer inblick i sektionen och att han har fått ett bra intryck av sektions-
kommitéerna och vill föra vidare det till nästa år.
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Jack tycker att båda verkar vettiga, Boel berättar att en av dem planerar
söka förening men det ska inte vara något problem. Verkar bra tycker
de flesta.

Beslut: Att fyllnadsvälja Mattias Sjöstedt och Jesper Keijser till
ledamöter i valberedningen.

§9 Förslag på
stadgeändringar

Jack presenterar den första propositionen som styret kommer lägga fram
till nästa sektionsmöte om talmannapresidiet.
Felix poängterar att det är lite inkonsekventa formuleringar men det
borde inte vara några problem. Det diskuteras om talmannen kommer
sitta i styrelsen.

Beslut: Att godkänna propositionen.

Jack presenterar den andra propositionens första att-sats om att be-
gränsa styrets möjlighet att fyllnadsvälja valberedningen. Boel tycker
att det blir problematiskt med att bara kunna fyllnadsvälja upp till fem
ledamöter då det måste finnas med tre per beslut. Hon tycker tanken
är god men att det inte fungerar bra. Förslag om att välja in tempo-
rärt tas upp men det löser inte problemet. Jack tycker vi skjuter upp
diskussionen om detta, och tar en workshop om det.

Beslut: Att stryka den första att-satsen.

Jack presenterar den andra att-satsen. Frågan om sektionsavgifter tas
upp, Jack säger att vi kan ändra på det. Boel tar upp frågan om tids-
begränsning. Frågan om valbarhet. Det diskuteras om formuleringen av
att det ska tas ut en sektionsavgift av särskilda ledamöter, då vi inte
får ta ut sektionsuppgift vill styret omformulera detta.

Beslut: Att godkänna propositionen med de två ändringsyrkandena.

§10 Städning och
upprustning av
styretrummet

Josefine berättar att det är väldigt få som läst att det ska städas i sty-
retrummet. På söndag kommer hon och Jack att rensa ur styretrummet,
hon berättar tanken med hur detta ska göras. Detta är med syfte att
kunna städa styretrummet och effektivisera det. Valberedningen vill ha
en hylla, Josefine tänker ge SNF en till hylla, om SNF inte flyttar till
ett nytt rum, det verkar dock dröja ett tag. GU har saker också, vi har
pratat med dem, Josefine kommer inte slänga deras saker. Det kommer
bli en låda med saker som samlats ihop. Hon är öppen för förslag med
vad som kan göras i rummet.

§11 Övriga frågor

§11.1 Sektionens middag Kärnstyret ville ha sektionens middag onsdag LV6, men Bert-Inge fyller
jämt. Förslag från kärnstyret är den 26:e februari. F6 är inte intresserade
av att ha en gasque då, den blev inte bra förra gången. De vill istället ha
en bastu och lägga den under sektionens vecka. Vi vill ha sektionsmötet
på torsdagen samma vecka. Farm undrar om hur mycket som plane-
rats på luncherna, de vill förbereda för nästa år så att de kan ha en
lunchföreläsning. SNF kommer möjligtvis arrangera en lunchföreläsning
också.

Beslut: Att fastställa datum för sektionens middag till den 26:e
februari.
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§11.2 Julkort Postnord har färdiga paket, 19kr st för fyra kort, blir billigare för fler.
Det ska dras igång hyfsat snart. Eric påminner om att skaffa fula jul-
kläder till bilden. Vi kommer skicka till väldigt många.

§11.3 SaFT-gasque F6 vill arrangera gasque under SaFT tillsammans med aspar. Borde gå
väldigt bra, ska prata med gasquerådet. Asparna kommer fixa tema.

§11.4 Presentationsrunda Alla i styret presenterar sina poster för asparna.

§11.5 Information Styret informeras bakom stängda dörrar.

§12 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 13:02!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Eric Nilsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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