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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-02-21

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson från 12:03

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Erik Johansson

Vice Ordförande Foc Henrik Esmaili från 12:06
Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:00!

§2 Val av justerare Martin Bergström väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav har mailat och betalat saker.
– Eric har mailat om SaFT och gjort PR för sektionens vecka.
– Josefine har korresponderat med Leon om kårens jämställd-

hetspolicy.
– Matilda har varit på teambuilding och var på funktionärsasp-

ning i måndags.
– Alexander har tittat på sektionsmötet.
– Jack teambuilding, infomöte på kåren, pratat med lokalstra-

tegerna, pratat med arbetsgruppen om FIF.

• FARM: Hade lunchföreläsning, fick bra respons från företaget,
planerar fler.

• FnollK: Utvärderar nollkalaset, fixat logga, planerat bokning av
lokaler, har skrivit verksamhetsplan.

• DP: Hade StanDuP, slog matrekord, var mycket uppskattat. Är
även igång med aspningen, behöver köpa fler aspplagg då det är
väldigt många aspar.

• Foc: Var på informationsmöte, fixat PR för flipperdup.

• SNF: Har jobbat med problem i fasta tillståndets fysik, ExpFy-
såtgärdsplanen är vinklad mot att det är studenternas fel. Ska
sammanfatta deras åsikter till nästa vecka.

• F6: Hade asplunch, har aspplaggstillverkning på fredag.
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§4 Motion Soffor Har diskuterats mycket om det tidigare. Gustav undrar om det ska göras
under året, viktigt att det är så för att slippa problem. DP kommer
försöka göra det. Vi sätter en tidsgräns. Vi fick ett mail om försäljning
av sofforna på basen, till samma pris som för . Ändringsförslag om att
DP ska tillse att de blir gjort.

§5 Motions
Sektionsaktivastäd

Styret tycker att det verkar rimligt, frågan om sektionsaktivafest disku-
teras kort. Vi är för motionen, det är rimligt att städa varje läsperiod.

§6 Motion Tryckerisaker Kvalitén på resultatet diskuteras, om det är bättre än att köpa från
något företag. Är troligtvis ekonomiskt hållbart med inköp av papprena
då vi numera betalar för alla tryck. Diskuteras om storleken på trycken.
Kommer behövas en utbildning för att göra det. Vi är för motionen.

§7 Motion Namnbyte av
ledamot i SNF

Låter rimligt, styret är för motionen.

§8 VP FnollK Är ungefär likadan som tidigare år, de har arbetat igenom den lite extra.

Beslut: Att godkänna FnollKs verksamhetsplan.

§9 Festverksamhet och
städning

Flera var på informationsmöte hos kåren om att det har börjat tryckas
mer från skolan om festverksamhet. Anthon tar upp att allt inte är
tydligt.

§10 Rustrunda Martin undrar om det är något som styret vill ha, Erik undrar om hylla
till SNF, de ska inte till IKEA.

§11 SaFT-DuP Hilbert är bokat, för närvarande är det 45 anmälda. Vekrar inte bli
några problem med antalet.

§12 Säkring verktyg Finns inget säkert ställe att lägga verktygen på. Det är personer som
har hämtat verktyg från där de är idag. DP behöver en större verk-
tygslåda, dock är rustkontot redan belastat. Finns plats för verktygen
i skyddsrummet. De lägger verktygen i skyddrummet temporärt tills vi
kan få fram en lösning. Beror på vad de vill ha om de kan ta det från
rustkontot, men om det ska bli något dyrare bör de äska om det.

§13 Övriga frågor

§13.1 DPs aspbudget Jack tog ett beslut om att ändra DPs aspbudget. Väldigt många ville
åka med på aspresan, alla får åka med och det blir billigare för alla och
sektionen. Beslutet behövdes tas snabbt pga företaget.

Beslut: Fastställa. Enhälligt

§13.2 Studentbarometern Imorgon är sista dagen för studentbarometern, behövs fler som svarar.
Gustav informerar tvåan.

§13.3 Sektionsmötet Kärnstyrets förslag till mötesordförande är Andreas Gustaver.

Beslut: Att nominera Andreas till mötesordförande.

Kärnstyrets förslag till mötessekreterare är Oscar forsman.

Beslut: Att nominera Oscar till mötessekreterare.
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§14 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:39!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Martin Bergström
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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