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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-04-04

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström

Kassör F6 Wilhelm Brahmstaedt
Ordförande FnollK Hugo Lom från 12:05

Vice Ordförande SNF Felix Augustsson
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Karim Hasseli
Arbetsgrupp FIF Tarek Alhaskir till 12:16

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Eric Nilsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Tarek Alkhasir inadjungeras med närvaro- och yttranderätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Josefine har varit på psykosocial rond, gick förvånansvärt bra.
– Alexander har fixat med diverse saker.
– Jack har fixat med studentrösten, pratat om mastersmottag-

ning, kollat på föreningarna. Förberett SaFT.
– Gustav har mailat och betalat saker.
– Eric har jobbat med SaFT.

• FARM: Har jobbat mot gymnasier, fortsatt jobba med mässan,
klara med grovplanering.

• FnollK: Börjar bli konkret planering av mottagningen.

• DP: Har haft pubrunda med aspar, har haft aspresa.

• Foc: Har inte gjort så mycket.

• SNF: Har arrangerat cocktailparty, haft asparrangemang, Felix
tar över från Erik pågrund av exjobb.

• F6: Har planerat inför aspgasque och aspresa.
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§5 Meddelande
arbetsgrupp FIF

De har jobbat vidare sedan sektionsmöte, de har tagit in personer som
kan ekonomi, de har fått fram ett förslag på mer föreningsliknande saker.
Ekonomiskt så kommer det vara case by case, beroende på förening. De
har inte pratat med valberedningen, kommer göra det. För att ha en
bra struktur så är ett förslag att göra om det till mer utskottsliknande.
De poängterar dock att det inte är meningen med arbetsgruppen att ta
fram förslag på det. Ett annat förslag är att ha ett föreningsråd som
ligger under styret. De vill diskutera det med styret och föreningarna
innan ett förslag kan tas fram. Kommer inget till det här sektionsmötet.
Styret tycker att det är bra att diskussionen är om en allmän fundering.
Arbetsnamn är sektionsförening.

§6 Retrospektiv äskning
bullar

Förrförra FnollK bakade bullar inför fouriertentan och delade ut det till
dem som skriver det, de äskade inte innan. De baklade billigt. Frågan
om det kan bli problem med att de är praxis att godkänna på efterhand.
Diskuteras om vi ska sätta ner foten, de som gjort det har fått höra att
de inte ska göra det.

Beslut: Att godkänna äskningen.

§7 F6 aspbudget Kommer fler aspar än väntat och bussen är dyrare. Diskuteras hur priset
för asparna förändrades. F6 kommer gå 400 kr mer back än tidigare. Inga
problem enligt Gustav.

Beslut: Att godkänna ändringen i F6 aspbudget.

§8 F6 kyl F6 vill ha en ny kyl. Förslitningsskada. Diskuteras om de får andvända
kommitténs pengar för det.

Beslut: Att F6 får använda cirka 1000 kr för en kyl.

§9 SaFT Har skett några små ändringar i schemat.
Alla kommer på fredagen, efter mat har vi presentationer i FL51. Efter
de fri tid. Maten serveras i Hilbert för SaFT folk.
Diskussionspass, är spikade. Efter det är det lite festligheter på Origo-
gården. Sen är det gasque.

§10 Övriga frågor

§10.1 SAMO Skyddsrond imorgon. Var på möte om studentbarometern, är som ti-
digare år. Ska ha ett till möte om handlingsplaner. En sak som togs
upp var att information om arbete och orsak till problemen som finns
inte når studenterna, det kommer jobbas med att det ska finnas mer
transparens.

§10.2 Info De flesta kommittéer finns nu med i Facebookgruppen, F6 är den enda
sidan som inte är med. Diskuteras tekniska lösningar på det.

§11 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:37!
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Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Eric Nilsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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