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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-01-24

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

Ordförande FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson från 12:03

Ordförande FARM Karim Hasseli från 12:04

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:02

§2 Val av justerare Gustav Hallberg väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Alexander har jobbat med protokoll och fixat med nycklar
och accesser.

– Josefine har planerat.
– Matilda har skickat mail och pratat med teknisk service, de

är positiva till blipp för styretrummet.
– Gustav har betalat, bokfört och beställt skrivare.
– Eric har gjort adminarbete och har skrivit på ftek, jobbat lite

med SaFT.
– Jack har fixat med serveringstillstånd, bjudit in ordföranden

till SaFT, har haft möte om Bert-Inge Hogsveds pris.

• FARM: Har haft kontakt med flera företag, har kommit igång
med sitt arbete.

• FnollK: Har bokat möten, letat lokaler för arrangemang.

• DP: Börjar snart sin aspning, mycket planering.

• Foc: Planerar in flipperresa till Borås.

• SNF: Har arrangerat cocktailparty.

• F6: Har haft ET-raj, planerar aspning, har gasque imorgon,
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§4 Info Teambuilding den 16-17:e februari, SaFT är den 5-7:e april. Gustav
informerar om att iZettle dosorna inte fungerade under ET-rajet, enligt
Martin är problemet paddorna. Gustav fick igång 3 av 5, en är garanterat
trasig och en är nästan garanterat trasig. En av de trasiga är ny så vi
borde ha garanti. Problemen kommer nog från att mycket är begagnat,
speciellt paddorna. Gustav köpte in två nya som inte hinner komma
idag.

§5 Arbetsordning
incidenthantering

Jack skrev om incidenthanteringspolicyn för att göra den mindre arbets-
krävande samt att ta bort kravet på att något måste vara upprepat för
att vara en incident. Övriga ändringar avser att inte ställa ett hårt krav
på att man ska ha flera möten om varje incident och göra det allmänt
lite lättare att sköta arbetet. Tas upp att man måste se till så att kom-
munikationen kommer fram även utan krav på att den ska vara ansikte
mot ansikte. Styret tycker ändringarna låter bra och att det stämmer
med arbetet som gjordes förra året.

Beslut: Att godkänna den nya policyn.

§6 Ekonomisk policy Tidigare möten har den nya policyn diskuterats, det dök upp små frågor
då. Frågan om det är krav på att man ska köpa två plagg tas upp, så
är det inte.
Jack tycker den ser väldigt bra ut, Gustav tänker göra ytterligare för-
ändringar senare i år.

Beslut: Att godkänna den nya policyn.

§7 Sektionsmöte Exakt datum diskuteras, finns flera saker som det kan krocka med.

Beslut: Att fastställa datum dör sektionsmötet LP3 till den 27:e
februari.

Det diskuteras vilka som ska laga mat.

Beslut: Att Foc lagar maten.

§8
Institutionsrådsrepresentanter

Jack har hittat nominerade, Matilda Hanes till fysik, Felix Augustsson
till matematik och Ugnė Miniotaitė till nano. Erik är nöjd, han ser två
SNF.

Beslut: Att nominera dessa till representanter institutionsråden.

§9 Programråd F Det är programråd den 30:e januariJosefine går dit från styret, Erik går
dit från SNF. Josefine undrar om det är någon som vill ta upp frågor,
ingen har något som de kommer på direkt.

§10 Sektionens vecka Tomma dagar lördag, söndag, måndag. SNF vill kanske ha en SNFöre-
läsning under veckan. Vi vill sätta upp banderollen någonstans.

§11 Övriga frågor

§11.1 Sektionsaktivastädet Martin frågar när vi vill ha sektionsaktivastädet, Jack tycker att DP
ska komma med förslag, förslaget är den 24:e februari. Martin kollar
upp det.
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§11.2 Representationsplagg
FARM

FARM är intresserade av att ha kavajer, de tar det med Gustav.

§11.3 Inköp flipper Foc sålde roadshow, och letar nya flipper. Vill ha flipper som ser mo-
derna ut så att fler lockas till att spela. Det är prisklassen 50 - 55 000
kronor. De har redan fått in 28 000 kr från försäljningen, 15000 kr från
tidigare sektionsmötesbeslut, de kan spendera mellan 5 och 7 000 kr
från deras egen kassa (de pengarna måste gå igenom ett styret), och de
tar 2000 kr från flipperiet, deras förening som är ansluten till Sverok.
Saknas bara några tusen, de undrar hur de kan få de pengarna till det.
Gustav är inte helt säker på hur det ska göras, ett alternativ är att ta
det som en avskrivning till focusfonden. Vi tar det nästa vecka efter att
Gustav har gjort lite efterforskningar.

§11.4 Bild på styret Erik föreslår att vi tar en ny bild på hela styret, på teambuildingen.

§11.5 SaFT Erik presenterar förslaget på anmälan till SaFT. Styret vill ha en SaFT-
hemsida, Erik ska fundera på det.

§12 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:45.

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Gustav Hallberg
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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