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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-11-29

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg från 12:02

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson från 12:15

Ordförande FARM Anna Carlsson
FARM-asp Andreas Führ
FARM-asp Alexander Samuelsson
FARM-asp Jonathan Bengtsson
FARM-asp Karim Hasseli
FARM-asp Axel Johansson

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:01!

§2 Val av justerare Matilda Hanes väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Andreas Führ, Alexander Samuelsson, Jonathan Bengtsson, Karim Has-
seli och Axel Johansson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Josefine har varit på sektionsaktivatack, varit på diverse mö-
ten, mailat med kårkontakt om psykosociala läget. Planerar
in nya möten.

– Matilda har varit på och arrangerat sektionsaktivatack.
– Eric, har fixat med nyinvalda.
– Alexander har fixat med sektionsmötet.
– Gustav, har gjort kassörssaker, varit på ekonomiutbildning i

tisdags, var på sektionsaktivatack.
– Jack har varit på KU, pratat aspning, pratat med andra sek-

tionsordförande, haft möte om Piff och Puff om sektionsen-
gagemang. Pratat om lokaler. Kårkontakt var med på kärn-
styretmötet i måndags.

• FARM: Har haft Post-kväll, har aspar med sig.

• FnollK: Har varit på OP, har haft ett asp-arrangemang som kal-
las ”Året som NollK”, gick bra. Had första rundan med intern
valberedning igår.
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• DP: Hoffellunch i onsdags, var på affärsresa över helgen.

• SNF: Fått in nomineringar till guldäpplet, haft kursnämnd i Ex-
pFys 1, hade möte om elitism i fredags och har jobbat med det
psykosociala läget.

• F6: Har gasque med bara eftersläpp imorgon, har grötlunch nästa
vecka.

§5 FARM Pufftack De vill ha pufftack för sina mässvärdar på JA, det kommer kosta 150
kr per person vilket är mer än de 70 kr som vår ekonomiska policy
tillåter. Gustav har pratat med skatteverket, det verkar inte finnas några
lagar som säger något om det här. FARM har mycket pengar då de inte
fakturerades förra året, men Gustav ser det som att det inte spelar
någon roll. Problematiken som diskuterades var att det kan ses som
lön. Anthon ser positivt på att vi har en liberalare syn på pufftack.

Beslut: Att godkänna FARM’s pufftack.

§6 Julkort Vi behöver bestämma vilka som vi ska skicka till. Vilka styrelser på
Chalmers som vi ska skicka till tas upp. Gustav tycker det är onödigt
att skicka via posten till alla styrelser på Chalmers. Det verkar som att
det är billigt att beställa korten och dela ut dem själva. Med det så
skickar vi till alla styrelser på Chalmers, i SaFT, Jana och Johan och
till oss själva. Vi tar bilden efter mötet.

§7 Städning och
upprustning av
styretrummet

Jack och Josefine rensade och städade i styretrummet. De konfiskerade
lite saker. Josefine funderar på att gå dit på söndag för att städa lite mer.
Josefine tänker fixa en städlista och då göra så att alla som använder
rummet städar. Martin tar som förslag att lägga in det i nollanstädet,
det blir jobbigt med accesser. Vi behöver se över schemat för luncherna
då det inte stämmer. Hon tänker även lägga in städmateriel så att det
blir lättare att städa.

§8 Proposition
budgetändring

Jack och Gustav är inte klara, den kommer finnas till nästa möte.

§9 Rustrunda Thomas och Tony åker imorgon, om man vill ha något ska man skicka
det till dem senast idag. Gustav pratar med Thomas så att det blir
bokfört korrekt.

§10 Övriga frågor

§10.1 Teambuilding Jack tänker sig att vi bokar in en teambuilding LV3, den 16:onde feb-
ruari. Vi bokar in den då.

§10.2 Proposition FARM Den är inte färdig än men kommer att vara det till nästa styretmöte.

§10.3 Bord Borden kom igår, ska monteras.

§10.4 Skrubben Matilda frågar om SNF vill ha en hylla i skrubben, det vill de. Martin
säger att det borde gå att fixa.

§10.5 Presentationsrunda Styret presenterar sig och sina poster för asparna.
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§11 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:26!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Matilda Hanes
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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