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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-12-13

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard till 12:57

Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Erik Johansson från 12:41
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Anna Carlsson
Medlem Lina Hultquist från 12:35 till 12:39
Medlem Ugnė Miniotaitė till 12:39
Revisor Olle Lexell
Medlem Petter Miltén från 12:33 till 12:35
Medlem Sofia Karlsson 12:35 till 12:39

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:01!

§2 Val av justerare Olle Månsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Ugnė, Petter, Lina och Sofia adjungeras in med närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav har skrivit klart den ekonomiska policyn, varit på
sektionsekonomiskt forum, bokfört, ett kort TM-möte.

– Eric har fixat på ftek och jobbat med nya system inför sek-
tionsmötet

– Matilda har haft möte med Piff & Puff, jobbar med att öka
sektionsengagemanget.

– Josefine har meilat och varit på IKEA och Plantagen.
– Alexander har jobbat med sketionsmötet.
– Jack har skrivit motionssvar och pratat med motionärer.

• FARM: Bokat lunchföreläsning med SAAB till sektionens vecka.

• FnollK: Går snart av, har förberett sig inför kvällen.

• DP: Lagar mat till julbordet.

• Foc: Har haft flipperdup, en person kommer för att köpa Ro-
adshow på lördag.

• F6: Har haft grötlunch, har planerat klart sin aspning.
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§5 Sektionsmöte F6 börjar laga mat under eftermiddagen. En av de nominerade till
FARM har bestämt sig för att inte söka, vi löser det under mötet. An-
nars så är allt redo.

§6 Ekonomisk policy Gustav redogör för de förändringar som han har gjort i policyn. Ex-
empelvis att styret under särskilda omständigheter kan frångå policyn.
Frågan om hur kommittéernas budgetar ska hanteras diskuteras, genom
att hantera dem på styretmöten så kommer det att bli större trans-
parens utan några praktiska konsekvenser. Frågan har inte diskuterats
med kommittéernas kassörer. Det tas upp att det kan bli problematiskt
med eventuella projekt som dyker upp under året. En ändring angående
aspbudgeten är att den nu måste presenteras för styrelsen. En ytterli-
gare ändring som vill genomföras är att sektionen står för trycket och
att det inte ingår i plagget, det kan bli lite konstigt men sektionen har
pengar, det kommer läggas till text om att trycket ska vara rimligt.
70 kr har ändrats till 90 kr då det var ett gammalt schablonvärde från
skattevärdet som kommer att ligga på 98 kr nästa år. Även så ändras
det så att det står 12 månaders period under ”Mat vid arbetstillfäl-
len”. Gustav ska kolla upp reglerna kring teambuildingen för att se om
vi kan lägga pengar på det. Det tas upp att de två första meningarna
om teambuilding kan strykas, det får direkt stöd. Dessutom så kommer
pufftack göras lite mindre strikta. Likvida medel istället för överskott
under återbetalning till sektionen. Datumen dör att bokslutet ska läm-
nas till revisorerna har ändrats. En punkt om försummelse har lagts till
i stil med liknande punkter på andra sektioner.
Gustav skriver om policyn tills nästa möte.

Beslut: Att bordlägga frågan tills nästa möte.

§7 Arbetsordning
fanfareriet

Petter presenterar sitt förslag som går ut på att göra så att flaggmarskal-
ken inte per automatik misslyckas med sina ålägganden då dessa inte
kan genomföras, och att det i praktiken läggs till en fanbärare. Detta
görs genom att flytta göra så att fanbärarnas åligganden blir fanfareri-
ets som helhet samt att flaggmaskalken ska jobba för att genomföra de
punkter som tidigare var dennes åligganden.

Beslut: Att bifalla ändringen.

§8 Meddelande
arbetsgrupp Fabiola

Ugnė, Lina och Sofia vill starta en tjejförening på sektionen. De har varit
i kontakt med Uppsala som redan har en förening, Ugnė var i kontakt
med dem och har fått deras stadgar, hon presenterar vad som står i
dessa. De vill presentera vad de gör på sektionsmötet, arbetsnamnet för
föreningen är Fabiola (partikelfysiker på CERN). De kommer förhopp-
ningsvis med ett förslag till nästa sektionsmöte. Styret ser positivt på
det.

§9 Sluten diskussion Diskussionen sker bakom stängda dörrar.
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§10 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 13:01!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Olle Månsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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