
FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2018/19:STYR-20
Styretmötesprotokoll 2019-02-14

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-02-14

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Informationsansvarig Eric Nilsson från 12:03
Vice Ordförande DP Thomas Johansen
Vice Ordförande F6 Sara Kraamer
Ordförande FnollK Hugo Lom

Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Karim Hasseli från 12:04
Fabiola Lina Hultquist till 12:11

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Erik Johansson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Lina Hultquist inadjungeras med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav har bokfört.
– Eric försöker fixa så att sidorna kan skriva på facebook och

hjälpt med att skapa en maillista.
– Matilda har planerat funktionärsaspning.
– Alexander har jobbat med sektionsmötet och nycklar.
– Jack har varit på KU, haft möte med Eliasson och förberett

för de närmsta veckorna.

• FARM: Pratat med företag och spikat datum för event, detalj-
planerat lunchföreläsning nu på onsdag.

• FnollK: Planerat och börjat spika datum.

• DP: Har haft asplunch och har planerat aspning.

• Foc: Har köpt flipper, drar skynket på flipperdupen, kollat på
aspning och mekat flipper.

• SNF: Har fixat med guldäpplet, planerat aspning, fått åtgärds-
plan.

• F6: Planerat aspning och fått plagg.

1



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2018/19:STYR-20
Styretmötesprotokoll 2019-02-14

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§5 Äskning Fabiola Fabiola är igång men inte officiellt, de tänker ha sitt första arrangemang
snart, det är för att testa om det är finns ett intresse för att skapa
en förening. De vill bjuda på pizza under sitt arrrrangemang, 40 pers
har uttryckt intresse för arrangemanget, 20 kr per person för pizza och
snacks. De vill har hjälp med att boka lokalen, Thomas fixar. Jack hade
en fundering om hur kårens policy står till det, det verkar inte vara helt
okej. De har dock inte förbjudit män från att delta men det kommer vara
riktat kvinnor. Queer-puben diskuteras. Borde inte vara något problem.

Beslut: Att godkänna äskningen.

§6 F6 Aspbudget Den skiljer sig inte mycket från tidigare år, behöver godkänna en separat
budget för aspresan. Kostnaden för stugan är lägre än förra året.

Beslut: Att godkänna aspbudgeten.

Beslut: Att godkänna aspresebudgeten.

§7 SNF Aspbudget De har ändrat lite namn, men inte så mycket mer. Allt faller under den
ekonomiska policyn.

Beslut: Att godkänna aspbudgeten.

§8 Verksamhetsplan
FARM

Inte så mycket som skiljer sig från förra årets, de har utgått från den.
Jack undrar om FARM-mässan, den är inbakad i arrangemangspunkten.
De kanske betonar den mer.

Beslut: Att godkänna verksamhetsplanen.

§9 Biljettpris SaFT Pratades om det förra veckan, förslag på 110/120 kr till sittningen.
Tidigare så var det 50 kr per person men då det kommer fler så kommer
det behöva höjas till 95 kr per person.

§10 Städning och
festverksamhet

Matilda har varit på MU, och det pratades om festverksamhet. De flesta
sektioner är striktare än oss, dessutom så börjar högskolan trycka på för
att minska ner det.

§11 Teambuilding Är nu till helgen, finns en plats kvar i bilen, Karim tar den.

§12 Övriga frågor

§12.1 Sektionsmöte Alexander ber alla tänka på om det är något som de vill ta upp på
sektionsmötet. Thomas vill ta upp sofforna och att lägga till ett extra
sektionsaktivastäd.

§12.2 Facebook Eric ber alla kolla om sidorna för kommittéerna kan gå med i gruppen
så att de kan göra inlägg direkt.

§13 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:33!
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Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Erik Johansson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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