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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-05-23

Tid: 12:00
Plats: FL61

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson från 12:01

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard

Ordförande FnollK Hugo Lom
Vice Ordförande SNF Felix Augustsson från 12:03

Ordförande Foc Olle Månsson
Ordförande FARM Karim Hasseli

Talman David Winroth
Nyinvald Ordförande Fredrik Meisingseth

Nyinvald Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Nyinvald Kassör Tobias Gabrieli

Nyinvald Sekreterare Hannes Bergström
Nyinvalt Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Nyinvald Informationsansvarig Alexandru Golic
Nyinvald Ordförande DP Axel Prebensen
Nyinvald Ordförande F6 Jonas Bohlin till 12:42

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:00!

§2 Val av justerare Karim Hasseli väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Fredrik Meisingseth, Tarek Alhaskir, Tobias Gabrieli, Hannes Berg-
ström, Sara Nordin Hällgren, Alexandru Golic, Axel Prebensen och Jo-
nas Bohlin inadjungeras med närvaro- och yttranderätt.

§4 Inval gameboy Linnea har suttit i styrelsen på en spelförening tidigare och tycker det
är kul.
Anton söker Game Boy för att han är med i ett gäng som vill göra saker
med det, han vill dessutom 3d-printa reservdelar till spelen. Blev inte
invald på sektionsmötet men hade en deal med de andra. Karim undrar
hur hyllan ska organiseras så att den ser snygg ut, det kommer han göra
då han tycker det är kul.
Sara tycker de verkar rimliga.

Beslut: Att välja in Linnea och Anton till Game Boy.

§5 Inval FIF Adam vill söka FIF då det verkar kul att hålla i träningar och arrange-
mang och vill vara med och påverka vad som sker. Vill testa på lite nya
sporter.
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Eric tycker det är bra att ha ett gäng som är taggade.

Beslut: Att välja in Adam till FIF.

§6 Inval talmanspresidiet

§6.1 Vice talman Josef vill söka vice talman då det verkar vara bra. Tycker att de fungerar
bra. Karim undrar hur han kommer utnyttja sin makt på sektionsmö-
tena, han kommer använda den för sektionens bästa. David har pratat
med honom tidigare och tycker att han verkar bra.

Beslut: Att välja in Josef till vice talman.

§6.2 Sekreterare Emma söker sekreterare då hon vill vara med och har varit sekreterare
senare. Sara undrar om hon är bra på latex, hon är tillräckligt bra. Felix
undrar om hur många skämt per sida, lagom är svaret. David tycker att
hon verkar taggad och rimlig.

Beslut: Att välja in Emma till sekreterare.

§7 Mottagningsbudget Två nya arrangemang, Fabiola och BC, har tagit bort några andra, ex-
empel ”Mystik” och har flyttat om lite pengar. Gustav tycker budgeten
ser rimlig ut, Tobias tycker att den ser fett rimlig ut.

Beslut: Att godkänna budgeten.

§8 Nycklar och accesser Talman, styretrummet, skyddsrum. Talmannen har inte tänkt på det.
Eric tycker det är rimligt.

Beslut: Bevilja.

SAMO ska gå på fysisk skyddsrond, och vill därmed har samma access
och nycklar som ordförande och vice ordförande. Josefine berättar att
de som man går på rond med inte har nyckel till ställena dit man ska
komma in.

Beslut: Att ge SAMO dessa extra accesser.

§9 Institutionsråd Felix har varit på råd för Fysik. En del som ska anställas. Mycket jäm-
ställdhetssnack, inte mycket konkret. Data Science och AI exploderar.
Programråd TM. Kommer bli en ny PA på TM, samt studievägleda-
re. Gått väldigt bra rekryteringsmässigt till TM. Studentbarometerpro-
blem, finns inga realistiska planer på att lösa det. 30% av studenterna
på TM känner att psykisk ohälsa hindrar dem i sina studier. Java kan
bytas till Python kan som tidigast 2020.

§10 Äskningar

§10.1 Tryck Petter har tryckt tröjor till CM, han äskar för representation och erfa-
renhet 300 kr. Dessutom verktyg för 40 kr för att rensa plast. Gustav
tycker inte att detta är ett tryck som vi ska betala. Felix tar upp frågan
om det är en phaddergruppssak eller en F-sak. pH7 ställer upp själva.
Motivationen bakom äskningen diskuteras. Tobias tycker att verktyget
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är rimligt, är oklart exakt vad det är för något. Martin tycker att god-
känna denna äskning öppnar dörren för alla phaddergrupper att äska
för egna plagg. Felix tycker att det borde finnas en tydlig policy om
tryck.

Beslut: Att avslå äskningen.

§10.2 Grill Grillen har blivit av med grillgaller, Petter vill fixa det och göra så att
det inte kan tas igen. Det handlar om 414 kr. Felix undrar hur mycket
grillen har använts, Fredrik säger att det är ungefär 20 gånger. GUstav
tar upp frågan om bensin eller glass, vi låter dem köpa glass.

Beslut: Att godkänna äskningen.

§11 Fotoutrustning Var mycket frågor på förra mötet om varför det kostade såpass mycket.
David berättar att det är en bra och tålig kamera med lång livstid som
kostar 14 000 kr. Köper ett objektiv för mellan 4000 och 6000 kr. Blixt
för ungefär 1000kr. Äskar då de nu använder sina egna kameror. De
tänker gå på så mycket arrangemang som möjligt samt så vill kommit-
téer bli fotade. Therese frågar om det är svårt att hantera kameran med
tanke på nästkommande år. Felix undrar hur mycket kameran kommer
användas i mörka utrymmen och hur bra det fungerar. David säger att
kvalitén blir sämre då kamerorna som används idag inte kan hantera
ljustet. Olle undrar om det kommer bli problem då de är flera som sit-
ter, ska inte vara ett problem. Frågas om hur länge kvalitén står sig,
den kostar fortfarande 14 000 kr efter flera år och den tidigare versio-
nen kostar lika mycket. Sektionens gamla kameror använder antingen
format som inte används eller kameror. Josefine undrar om det får plats
i kassaskåpet och att det borde finnas där, det finns plats. Frågas om
programvara, nuvarande Fotoner har, finns gratisvarianter.
Fredrik tycker att det är rimligt, borde finnas dokument om när ka-
meran försvinner osv. Olle känner att det är mycket pengar för något
som inte så många kan dra nytta av. Felix tar upp att det just nu inte
har något bra sätt för att lägga upp bilderna, Facebook bevarar inte
kvalitén. Finns inte infrastruktur för att hantera det än, men Spidera
jobbar på det. Jack känner att det behövs mer underlag. Gustav känner
att andrahandsvärde är något som behöver kollas. CFFC har tydligen
mycket dyrare kameror. Karim tycker att sektionsaktiva inte ska stå för
kostnader själva. Alexandru tänkar att det inte är en engångsgrej utan
att den håller i ganska många år och att föreningen dör snabbare om
man måste ha en kamera. Felix poängterar att vi alltid gör saker på
billigast möjliga sätt och att detta inte är det, sen så är det redan så
att många behöver stå för kostnader på liknande sätt i andra mer eta-
blerade föreningar och kommittéer. Alexandru tycker att detta är mer
lämpat på ett sektionsmöte då det är mycket pengar och att styret är
väldigt splittrat. Albert undrar om vad andra föreningar har för kame-
ror, Foton har inte frågat. Fredrik tycker att beslutet borde tas LP1
innan sektionsmötet, och att Foton ska få specifika saker som de ska
undersöka.

Beslut: Att bordlägga frågan.

§12 3d-teamet Det verkar som att de kan ha hemsidan på ftek, Jack lade som förslag
att institutionen ska betala. Felix tycker att vi nu har en plan och att vi
borde godkänna äskningen. Jack och Gustav håller med men poängterar
att om institutionen betalar så löser vi det.

3



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2018/19:STYR-30
Styretmötesprotokoll 2019-05-23

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Beslut: Att godkänna äskningen.

§13 Deal med KfKb För att få använda GT-spritis under mottagningen för överaskningssitt-
ningar så lånar vi ut Focus till KfKb under en dag. Martin tycker att
det fungerar. Olle frågar om Fort Knox, Hugo säger att det är en an-
nan diskussion. Felix poängterar att vi byter en helgkväll mot en vardag
vilket är ett förmånligt byte. Exakt formalia är inte utarbetat än.

Beslut: Att godkänna bytet.

§14 Incident

§15 Runda bordet • Kärnstyret:

– Matilda inget.
– Gustav har bokfört.
– Alexander har fixat med nycklar.
– Eric har fixat med mail.
– Jack har varit på möten.
– Josefine har tittat på mötesrum.

• FARM: Har mailat och haft möten med folk.

• FnollK:

• DP: Har haft inval.

• Foc: Har sjörövat.

• SNF: Har varit på råd.

• F6: Har arrangerat gasque.

§16 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:09.

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Karim Hasseli
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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