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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-04-17

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 från 12:43
Ordförande SNF Erik Johansson

Vice Ordförande SNF Felix Augustsson
Ordförande Foc Olle Månsson

DP-Asp Rakel Hellberg till 12:33
DP-Asp Natalie Friedman till 12:33
DP-Asp Axel Prebensen till 12:33
DP-Asp Martin Almqvist till 12:33

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:01!

§2 Val av justerare Erik Johansson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Rakel Hellberg, Natalie Friedman, Axel Prebensen och Martin Almqvist
inadjungeras med närvaro- och yttranderätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav har mailat och bokfört.
– Alexander har jobbat med kallelsen till sektionsmötet.
– Jack har suttit med på valberedning, fixat med nomineringar,

varit på KU, möte om seniorphadderskap dvs. alumner som
phaddrar för nollan.

– Matilda har mailat och planerat, hade ett asparrangemang
igår.

– Josefine, asparr och valberedning, fått protokoll från den stu-
diesociala ronden.

– Eric har gjort klar kommunikationspolicyn som kommer till
nästa möte.

Har haft asparrangemang och planering för den kommande tiden,
har översteaspar här.

• SNF: Har haft workshop om verksamhetsplanen.

• F6: Har sitt sista asparr imorgon, har haft valberedning, 14 sö-
kande och har CM på söndag.
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§5 Budget valberedning Valberedningen fick nästan inga pengar till fika och deras pengar till
mat var satta utifrån förra ekonomiska policyn, därmed behöver den
höjas, förslag att utöka posten fika med 200 kr.

Beslut: Godkänna ändringen.

§6 Budget SaFT Vi har väldigt mycket puffar och pengar över från andra poster och vill
lägga dem på pufftack och då ändra den budgetposten från 1400 till
2900 kr. SaFT-budgeten klubbades på ett styretmöte.

Beslut: Godkänna ändringen.

§7 Motion FIF Motionärerna har kollat det med arbetsgruppen och det verkade rimligt
om de ska ta på sig mer ansvar. Diskuteras varför gränsen är satt som
den är, subgrupper verkar vara anledningen och det borde inte vara ett
problem och kommer lösa sig med omstruktureringen.

Beslut: Att yrka på bifall av motionen i dess helhet.

§8 Motion Gameboy Felix är mer skeptisk till den här motionen, då meningen är att funktio-
närer ska utföra en funktion men att detta gör så att de blir mer som en
förening. Dessutom känner han att det är flera som vill sitta på denna
post som redan sitter på ett antal poster på sektionen. Det diskuteras
om vi ska föreslå att det blir en intresseförening eller en sektionsförening
som är arbetsnamnet på den nya kategorin. Andra delen av förslaget är
att de vill främja brädspelandet. Diskuteras om en sån grupp ska väljas
in som helhet på ett sektionsmöte. Anthon tar upp att Finform och FIF
också är funktionärer. Matilda känner att deras motivering är att de vill
vara fler, inte att de vill göra något mer. Diskuteras om det finns ett
behov av att det ska sitta fler. Gustav föreslår att vi inte ökar med fyra
utan tar det i mindre steg. Diskuteras varför alla poster har varit så små
de senaste åren. Gustav poäntgerar att en del av verksamhetsplanen är
att vi vill utöka sektionsengagemanget, Felix kommenterar att det är
personer som redan är engagerade som vill engagera sig mer. Josefine
känner att vi diskuterar två saker, att det är några som redan sitter
på mycket och att utöka engagemanget. Att tredubbla storleken känns
absurt enligt felix. Tas upp om det ska sättas ett högre tak på antalet
som kan sitta.
Det finns fyra förslag som ställs mot varandra

• Avslag

• Avslag av första och sista att-satsen

• Bifall med utökning till fyra istället för sex sittande

• Bifalla motionen i sin helhet

Beslut: Att yrka på bifall av motionen i dess helhet.

§9 Preliminär VP Jack frågar om frågor. Anthon tycker att den psykosociala punkten ska
delas upp i flera. Diskuteras vad som ska hända med varje del av den
punkten om den delas på.

§10 Incident 2 Diskuteras bakom stängda dörrar.
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§11 Incident 1 Diskuteras bakom stängda dörrar.

Beslut: Porta icke-medlem från alla sektionsarrangemang under
nuvarande läsperiod.

§12 Övriga frågor

§12.1 Äskning
Dragosaspning

Felräknad och väldigt många. Är dubbelt pengar så mycket som lades
på funktionärsaspningen. Inget veganskt alternativ. Gustav föreslår 100
kr.

Beslut: Att godkänna 100 kr för aspningen.

§12.2 Aspning Felix tar upp att det borde finnas ett gemensamt aspschema. Eric säger
att det borde finnas ett i förväg så att vi kan planera. Sen kommer det
finnas i och med att alla arrangemang måste finnas i kalendern.

§12.3 Storteambuilding Matilda berättar om kärnstyrets förslag. Att vi i år kommer vara på
campus, och vill att det 25:e maj. Frågas om motiveringen till att vi
inte vill åka ut, Matilda berättar att man kan lägga den halvan av
budgeten som tidigare lagts på resan dit kan istället läggas på något
kul.

§13 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 13:03!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Erik Johansson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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