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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-02-28

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Informationsansvarig Eric Nilsson

Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Karim Hasseli
Vice Ordförande Valberedningen Julia Wennerblom till 12:11

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:06!

§2 Val av justerare Hugo Lom väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Alexander har fixat med sektionsmöte.
– Matilda har mailat varit på sektmöte, ska ha möte med F-

spexet imorgon om skyddsrummet.
– Eric planerat på sektionens vecka, aspafficher och fixat med

inval.
– Gustav har fixat med kort.
– Jack har pratat med kåren, har varit på sektionsmötet.

• FARM: Har haft möte med McKinsey, fortsatt samarbete, ska ha
en lunchföreläsning. Var på ARMU, pratade rättvis arbetsfördel-
ning och studentrösten.

• FnollK: Var på ledarskapsutbildning, har arrangerat Phadder vår.

• DP: Har flera arrangemang.

• Foc: Lagade mat till sektionsmötet, har haft avtäckning för det
nya flippret.

• SNF: Har delat ut guldäpplet, jobbat med överlämningar

• F6: Har haft två asparrangemang, ska börja planera sexmästeri-
kalas. Har bastu ikväll
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§4 Intern politik
valberedning

Julia och Boel (vice och ordförande) vill söka Foc, därför kommer Julia
avgå som vice och sen kommer de att välja en ny för att undvika jäv.

§5 Äskning FyS FyS köper en trofé inför deras arrangemang och sen säljer de mat, och
ibland går de plus och ibland back. De äskar för att vi ska täcka eventuell
förlust upp till 300 kr och att vi får all vinst. Är redan godkänd.

Beslut: Att fastställa beslutet.

§6 Utvärdering sektmöte Ska uppdatera styrdokument, DP ska fixa med soffor. Ta med att det
ska ... ledamat problem. Glada över många inval.

§7 KFM-möte Jack ska på möte imorgon, där bestäms budgeten för alla program, kan
även diskuteras studentliv och festverksamhet. Gustav tror att Jack kan
representera sektionen väl.

§8 Övriga frågor

§8.1 Ny PA

§8.2 FARM-rummet I slutändan så kommer FARM och KARG ha mötet varannan tisdag.
Karim undrar om han kan ha möten i styretrummet. Erik föreslår att
de använder Acceptorn eller Gaten istället då.

§8.3 Skyddsrummet Gick rykten om att det byts lås, har inte hänt.

§8.4 Tack Olle tar upp att det är mycket jobbigare att arrangera tacket än att
städa. De funderar på att göra om arrangemanget så att det blir lättare.
Det diskuteras om man ska göra så att man måste gå på två av tre städ
för att få gå på tack och ha färre större tack. Lägger till det till den
preliminära VP:n för nästa år.

§9 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:26!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Hugo Lom
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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