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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-05-09

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

Ordförande FARM Karim Hasseli från 12:02

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:00!

§2 Val av justerare Anthon Odengaard väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Matilda har funderat på storteambuildingen.
– Josefine planerat utbildningsområdesmöte.
– Alexander har jobbat med sektionsmötet.
– Jack var på KU och pratade om att det ska bli nytt, har även

jobbat med serveringstillstånd.
– Eric har arrangerat pufftack.
– Gustav hade kassörmöte.

• FARM: Har fått tre företag till på mässan, totalt 10 nu, har
spikat en föreläsning.

• FnollK: Har mailat, planerat för sektionsmöte och minimottag-
ning.

• DP: Har inte gjort så mycket.

• Foc: Aspningen är över

• SNF: Avslutat aspningen.

• F6: Har inte gjort så mycket

§4 Fastställande av
gruppnominering DP

Inga kommentarer.

Beslut: Att fastställa gruppnomineringen.
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§5 Fastställande av
gruppnominering F6

Felix poängterar att de är många, Anthon kommenterar att det bara är
tre killar nästa år om det går igenom. Inga motsättningar.

Beslut: Att fastställa gruppnomineringen.

§6 Fastställande av
gruppnominering Foc

Gustav är jävig, röstar inte.

Beslut: Att fastställa gruppnomineringen.

§7 Storteambuilding Är den 25:e maj, anmälan kommer skickas ut efter sektionsmötet. Kom-
mer vara på Focus under kvällen. Är ute under dagen om det är bra
väder, kommer då att ha diskussionspass. Kommer börja ungefär 9-10.
Diskussionspassen är klara vid ca 16, sen blir det gott umgänge.

§8 Äskning 3d-teamet 3d-teamet har en hemsida, deras ordförande ligger ute med pengar för
den, så som han har förstått det så ska sektionen betala för den. Ingen
vet om det brukar vara så. Det handlar om ungefär 1400 kr, Gustav
tycker att det är en rimlig kostnad men att det inte är hållbart i längden.
Jack undrar varför de inte har det på ftek, och att vi då ska be dom gå
över till ftek. Det diskuteras om det är tekniskt möjligt. Jack föreslår
att vi bordlägger frågan, kollar upp de frågor som vi har och bjuder in
dem till nästa möte. Ett motförslag är att vi godkänner äskningen nu
och tar frågorna nästa vecka.

Beslut: Att bordlägga frågan.

§9 Budget Gustav fick en äskning på 40 000 kr för inköp av kameror till Foton.
Gustav vill lägga till detta i budgeten, men en mindre summa. Det-
ta presenteras på sektionsmötet i samband med den tidigare godkända
preliminära budgeten då. Poängteras att detta är en rimlig summa för
bra kameror. Gustav tycker att det inte är rimligt att köpa in detta nu
då vi hade en fotoförening som försvann för ett tag sen. Sen går det
även att hyra annan utrustning som används mer sällan. Frågan om vi
bara ska köpa in en kamera och sen lägga till en budgetpost för att hyra
utrustning vid behov. Att köpa en begagnad är troligtvis det rimligaste.
Josefine känner att vi borde ta diskussionen med Foton så att vi vet vad
de behöver och att det kan arbetas fram en bra kompromiss. Det finns
redan kameror som ligger och samlar damm. Jack föreslår att vi bjuder
in dem till nästa tillfälle frågan diskuteras.

§10 Serveringstillstånd KfKb vill ha sitt ET-raj på Focus och vill ha serveringstillstånd för det,
det betyder att vi har ett mindre tillstånd på Focus för året. Vi har redan
tre serveringstillstånd som kommer användas för andra lokaler. Detta
hände förra året och var inget problem. De behöver ha godkännande
idag, detta kommer lite sent och det borde poängteras att det ska göras
tidigare då. Vi vet inte varför de inte fixade detta tidigare. Jack har
tagit det med dem.

Beslut: Att godkänna KfKbs sökande av serveringstillstånd.

§11 Övriga frågor

§11.1 Mötessekreterare Förslag från kärnstyret är Petter Miltén.

Beslut: Att nominera Petter Miltén till mötessekreterare.
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§11.2 Trycksaker Jack ska ha ett möte med Lars och 3d-teamet om trycksakerna, då han
inte längre verkar vilja ha dem i labbet.

§11.3 Prognos FARM 90 000 kr har blivit 125 000 kr.

§12 Mötets avslutande Jack avlsutar mötet 12:34!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Anthon Odengaard
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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