
FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2018/19:STYR-24
Styretmötesprotokoll 2019-03-28

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-03-28

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Kassör Gustav Hallberg
Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson från 12:05

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström från 12:10
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Hugo Lom
Vice Ordförande SNF Felix Augustsson

Ordförande Foc Olle Månsson
Ordförande FARM Karim Hasseli

Sökande Finform Johannes Hjalmarsson 12:08 till 12:11
Sökande Finform Johan Bruhn 12:09 till 12:11

Sökande Foton David Winroth 12:12 till 12:14

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Felix Augustsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Johannes Hjalmarsson, Johan Bruhn och David Winroth inadjungeras
med närvaro. och yttranderätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav har städat undan gammalt arbete, mailat och arran-
gerat aspning.

– Eric har mailat osv.
– Josefine har lagat mat på aspning, var på möte om främst

FL71 men även övriga salar.
– Alexander har fixat klart med sektionsmötesprotokollet.
– Jack har pratat med kåren, strul med serveringstillstånd.

• FARM: Mailat fram och tillbaks med företag.

• FnollK: Är ingång med massa möten, och strul med bokning.

• Foc: Har arrangerat sektionsaktivatack.

• SNF: Har haft fika, cocktailparty, aspning

• F6: Aspningen forsätter.

§5 Inval Finform Johannes vill söka Finform då han känner många där och är inte med
i någon annan förening. Låter som en bra kompromiss mellan studier
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och socialt. Är intresserad om att skriva om konspirationsteoretiker till
nästa nummer. Tycker om Dogge.
Johan vill söka Finform då han vill engagera sig i något, tycker om att
skriva lagom seriösa, lagom humoristiska texter. Har inga färdiga idéer
men är allmänt taggad.
Vi kan välja in båda. De verkar okej.

Beslut: Att välja Johannes och Johan till redaktörer i Finform.

§6 Inval Foton David vill engagera sig och tycker Foton låter kul. Är väldigt taggad på
att ta fina bilder under mottagningen. Frågas om han vill digitalisera
gamla foton, han säger att de redan har pratat om det och att de vill
göra det.
Han verkar skön och är taggad.

Beslut: Att välja in David till Foton

§7 Budget FIF FIF har ont med pengar. Vi kan antingen gå vi via sektionsmötet för att
lösa det eller så ger vi dom pengarna nu och ber sektionsmötet fastställa
beslutet. Anledningen till att budgeten är lite fel är att det inte fanns
ett FIF under ett par veckor innan förra budgeten vilket ledde till att
budgeten sattes lågt.

Beslut: Att godkänna frångången.

§8 Importalkohol Styrelsen har fått material skickat. Martin var med på ett möte om det
igår, då fick han information om hur det ska fungera. Det diskuterades
om det fanns något mer som kåren tänkte rikta sig in på, det är det
inte, det är bara importalkoholen som är det relevanta.

§9 Skyddsronden Är skyddsrond nästa fredag, Josefine påminner om att det ska vara
städat. Josefine behöver Jacks nyckel.
FL71 ska upprustas, finns en femårsplan med in inbyggd tvåårsplan för
att förbättra lokalerna. Inte samma som gjorde FL51, som ska få nya
vanliga möbler. Gör FL71 i sommar, kommer fler planer senare. Josefine
tryckte på att övergången borde målas om i bättre färg. Ventilationen
kommer inte kunna fixas, är för dyrt. Kommer möbleras utifrån hur
mycket luft som kommer igenom, FL71 går från 48 till 40 då. Petades
om ståbord. Verkar vara vettiga personer.

§10 Access flipper Det finns en person som är intresserad av våra flipper, är gammal svensk
mästare. Diskuteras om föreningarna. Borde göra flipperiet till en intres-
seförening.

Beslut: Bordlägga frågan.

§11 SaFT Jack undrar vilka som kommer vara med under SaFT. Eric mailar med
anmälningslänk. Vi kommer hålla diskussionspassen själva, postspecifika
på förmiddagen. På eftermiddagen engagemang, alkoholkultur, SaFT
(metadiskussion), mastersstudenter, incidenthantering. Andra förslag,
studentimage.
FARM och SNF samordnar inköp.
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§12 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§13 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:48!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Felix Augustsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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