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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-03-07

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 12:07

Ordförande FARM Karim Hasseli från 12:02
Revisor Olle Lexell till 12:29

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:01!

§2 Val av justerare Matilda Hanes väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav är klar med sin retur, mailat och betalat.
– Eric har gjort affischer.
– Matilda har mailat och planerat, ska prata SaFT.
– Josefine har varit på SU och haft andra möten.
– Alexander har jobbat med protokoll.
– Jack var på KFM-möte, får troligtvis en budget för att föra

något med mastersstudenter, var på KU, var på möten.

• FARM: Kommer att hålla sin mässa den 10:e oktober, har pla-
nerat logistik kring det.

• FnollK: Har gått på kalas, försökt boka in saker.

• DP: Har haft rustkalas, var bästa pub på pubrundan LP3.

• SNF: Har börjat planera aspning, har varit på kursnämnder.

• F6: Aspningen är igång, har aspmästerikalas idag.

§4 Reklam Finform Gustav berättar att Finform har gjort reklam med Dogge Doggelito,
fick inte höra att det skulle kosta såpass mycket pengar. Är dubbelsläpp
på fredag och de ligger fortfarande under budget. Hans problem är att
det var lite väl mycket för något såpass lite. Han tycker inte att vi inte
behöver göra något, för nästa år så tänker han att vi sänker budgeten
för tidningen och lägger släppen under separata poster. Erik pratade
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med Lina, de vill satsa mer på släpp under året. Olle L säger att de
måste följa det som styrelsen säger, Gustav säger att vi inte har sagt att
de inte får göra det. Olle L tycker att styret borde godkänna. Anthon
tycker att det var väldigt kul, men att det är dåligt omdöme att lägga
ut så mycket pengar för det. Diskuteras om vi inte ska godkänna det,
dock tycker flera att det inte är bra att kräva in pengarna. Erik är
jävig i frågan. Diskuteras om vi ska göra en reprimand, diskussionen går
mot att de räcker med budgetändring. Diskuteras om vi ska göra någon
annan form av uttalande. Karim undrar om medlemmarnas åsikter. Två
förslag, bara godkänna det eller godkänna det med ett uttalande.

Beslut: Att bara godkänna det.

§5 Alkoholpolicy Jack pratade med kåren, fick se material gällande ny policy, kommer
spridas vidare senare.

§6 Incident Diskussionen hålls bakom stängda dörrar.

§7 Skyddsrum Matilda ska börja kolla på det, alla ska ha fått ett mail om att det ska
kolla över vad de har i skyddsrummet så att det ska bli bättre med plats.

§8 Arbetsgrupp FiF Jack undrar vad styrets åsikter kring vad arbetsgruppen kom fram till
är. Gustav tycker att det är bra att ge dem mer frihet i att göra saker.

§9 Övriga frågor

§9.1 SaFT Eric fick en fråga om när SaFT börjar, Jack säger att maten serveras
17:23 så deltagarna borde vara på plats tidigare.

§10 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:52!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Matilda Hanes
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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