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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-04-11

Tid: 12:00
Plats: Ledningsbandet

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
Vice Ordförande SNF Felix Augustsson från 12:07
Vice Ordförande Foc Henrik Esmaili

Ordförande FARM Karim Hasseli
Kärnstyretasp Sara Nordin Hällgren till 12:33
Kärnstyretasp Tark Alkhasir till 12:33
Kärnstyretasp Fredrik Meisingseth till 12:33
Kärnstyretasp Alexanderu Golic till 12:33

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Anthon Odengard väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Sara Nordin Hällgren, Tarek Alkhasir, Fredrik Meisingseth och Alexan-
dru Golic indajungeras med närvaro- och yttranderätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Matilda var på SaFT och har mailat.
– Eric var på SaFT och jobbat med aspningen.
– Josefine var på SaFT, organisatorisk och studiesocial skydds-

rond för TM, Johan vill ha en översiktlig genomgång av alla
kurser på programmet. Haft fysisk skyddsrond, var väldigt
nöjda. Mycket bra som ska fixas i övergången, färg och bän-
kar.

– Jack har varit på SaFT, jobbat med SaFT-driven, preliminär
VP-kväll och talmanspresidieaspning.

– Alexander har varit på SaFT och aspningarna.
– Gustav var på SaFT, mailat. Ska sammanställa saft idag.

• FARM: Har arrangerat brunsch under SaFT, jobbar med mässan,
skickat ut inbjudan. Avtal med McKinsey.

• FnollK: Försökt få igång gemensamma arrangemang med andra
sektioner.

• DP: Har haft flera asparrangemang, har haft hoffellunch.
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• Foc: Rutinsaker.

• SNF: Har haft lite asparrangemang.

• F6: Arrangerat SaFT-sittning, asparna var väldigt bra. Har haft
intern valberedning, kommer bli svårt att välja ut.

§5 SaFT Eric och Jack har skickat ut en utvärdering till alla som var på SaFT,
vi går varvet runt för att ta del av varandras lärdomar.

• Alexander hade mycket diskussioner om olika informationskana-
ler och pratade om studentimage, verkar som att den är ungefär
samma i alla städer.

• Gustav, andra skolor har mer digitaliserad bokföring,

• Hugo, de flesta andra mottagningskommittéer syns mindre, var
mest inspiration.

• Martin, asparna arrangerade det mesta, gick smidigt men var en
stor belastning. Fungerar bra till nästa gång.

• Felix, problem för oss är att vi är insprängda mellan alla forskare,
så det kan vara att se över hur mycket utrymme hur vi har och
hur det är fördelat.

• Matilda, tyckte SaFT var bra. Första passet var om vices roll,
de flesta har en ganska löst definierad post. Engagemangspasset
handlade om specifika frågor, de var imponerade av Piff och Puff.

• Karim, fick ett bra utbyte, var en väldigt bra brunch.

• Eric, var väldigt samma som senast men väldigt mycket bra idéer.

• Anthon, gasquen gick väldigt bra. Diskussionspassen blev lite krys-
tade, alla har i princip samma problem.

• Josefine, var väldigt kul. Pratade mycket sammanhållning, myc-
ket givande för de andra skolorna, gjorde reklam för våra phad-
dergrupper. Pratade om hur man får högskolan att göra små bra
förändringar för att förbättra miljön. Pratade om hur man kan
skriva sina policys.

• Jack, var väldigt trevligt. Pratade om allt på ordförandepasset,
pratade om sektionsmöten, pratade branding och budget. Pratade
om SaFT på SaFT för att få en struktur på det hela.

§6 Äskning Fabiola Fabiola hade en bastu igår, sålde färre biljetter än planerat, de skrev en
vag äskning med syfte att de som arrangerade inte ska betala slutpris.
De ville ha 500 kr, godkändes av Jack och Gustav då det är en rolig
grej. Anthon tyckte det var bra.

Beslut: Att godkänna deras beslut
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§7 Bankkort FIF De håller på att ändra sin status på sektionen. Som en start på detta
vill de ha ett bankkort för att göra mindre utlägg. Det är långt tills
det blir någon förändring. Det verkar inte vara ett explicit krav att de
ska vara förtroendevalda för att de ska ha ett kort. Då de inte har ett
konto så måste det vara kopplat till styrets konto. Gustav känner att
det inte är en bra grej då de inte är förtroendevalda, han har full tilltro
till de som sitter men han tycker inte det är hans beslut. Alternativt
så lånar han ut sitt kort till dem när de behöver det. Kommer lösas i
och förändringen. Felix föreslår att vi retroaktivt förtroendeväljer dem
så att de kan ha ett kort. Jack förslår att frågan bordläggs till nästa
möte.

Beslut: Att bordlägga frågan.

§8 Incident 1 Diskuteras bakom stängda dörrar.

Beslut: Att ge en sektionsmedlem en varning.

§9 Incident 2 Diskuteras bakom stängda dörrar.

§10 Hantering av
incidenter

Bordläggs.

§11 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 13:06!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Anthon Odengard
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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