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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2018-12-19

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson från 12:06

Informationsansvarig Eric Nilsson
Vice Ordförande DP Thomas Johansen
Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson

Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Vice Ordförande FARM Sebastian Bergström
Nyinvald Ordförande FnollK Hugo Lom

Nyinvald Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:00!

§2 Val av justerare Ingrid Ingemarsson väljs till justerare.

§3 Adjungerningar Hugo Lom och Karim Hasseli adjungeras in med närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Matilda var på event med CETAC och akademiska hus.
– Eric har pluggat.
– Alexander var på sektionsmötet.
– Jack har varit på sektionsmöte, KU, och pratat med Linkö-

ping om miljöpolicy.

• FARM: Har fått barn och skickat julkort.

• FnollK: Har fått barn, går snart av och ska vila. Nyinvalda har
börjat förbereda och planera, de har bland annat diskuterat pro-
jekt och visioner.

• DP: Har arrangerat julbord.

• Foc: Har inte gjort något särskilt.

• SNF: Har arrat saker, preppat inför cocktailparty. Haft kurs-
nämnder.

§5 Sektionsmöte Finns fyra intresserade av arbetsgruppen om FIF.
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§6 Ekonomisk policy Jack klargör att ändringen angående F6, DPs och Focs budget bara in-
nebär att de måste presentera sin budget för styret. Det finns en oklarhet
angående en av punkterna och då Gustav inte är på plats går det inte
att få en förklaring.

Beslut: Att bordlägga frågan.

§7 Pufftack FnollK arrangerade pufftack där de var och bowlade, det uppkom ovän-
tade kostnader för garderob och skor. Det gick även över vid ett senare
tillfälle. Jack tycker det är rimligt och att det stämmer överens med det
som vi snart kommer besluta om.

Beslut: Att godkänna överskridelsen.

§8 Äskning I mottagningskampen finns det ett par grenar som andra sektioner kan
förbereda sig för då de har material, detta gäller en tandemsparkcykel
och en hopsäck. Äskingen gäller att köpa in dessa saker så att det kan
tränas i förväg. Det är bara 600 kr. Det diskuteras om sakerna får plats,
det ska gå.

§9 övriga frågor

§9.1 Fyllnadsval FARM Karim tycker det skulle vara en bra idé att den tomma posten i FARM
kan fyllas av en tjej. Vi kan gå ut med information om att platsen finns
så att folk kan söka.

§9.2 Skyddsrummet Matilda tycker det ser stökigt ut. Hon tycker att vi kan försöka städa
igen efter nyår. Finns fortfarande hyllor som tillhör växteriet och FBI
som inte existerar i dagsläget. Dessutom så vill FyS ha utrymme om det
går. Matilda ska prata med Spexet för att se vad som kan göras.

§9.3 Sektionsbilen En som hyrde sektionsbilen nyligen har inte satt tillbaka sätena, det ska
kollas vilka det var som använde den och vad rutinerna är.

§10 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:19!

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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