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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-08-22

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic från 12:46
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Hugo Lom till 12:46
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli
Ordförande Socialautskottet Emilia Sandolf till 12:30

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:05!

§2 Val av justerare Karim Hasseli väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Emilia Sandorf inadjungeras med närvarande- och yttranderätt.

§4 Runda bordet SNF har varit med på rundvandringen säger Albert. Det var lite stres-
sigt men gick bra.
Sara har presenterat sig som SAMO för nollan, samt bakat god brocolli
paj.
Emilia började på KFKB 2014 och sitter nu som ordförande för det so-
ciala utskottet i kårledningen. Hon agerar som kontakt för styret.
Mottagningen har gått bra hitills säger Hugo, rundvandring och phad-
derkampen gick båda bra.
Therese säger att Foc inte har gjort jättemycket utöver att pilla med
flipper.
Tarek hade inte gjort något särskilt utöver stormötet.
Jonas har varit och skrikit på nollan på götaplatseb.
Karim har mailat runt och kommunicerat med bland annat ingenjörer
utan gränser.
Fredrik har mest gjort patet och phaddergruppsgrejer denna vecka.
Tobias säger att han har gjort detsamma som Fredrik denna veckan
samt fått nyckel till kassaskåpet.
Axel har gjort DP- saker på götaplatsen.

§5 Rättelse angående
föregående styrelsemöte

Fredrik önskar förtydliga en sak som sades på föregående möte. Det
sades att Tobias hade godkänt lånen men det var egentligen både Tobias
och Fredrik som hade godkänt dem.
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§6 Emilia från kåren Emilia är styrets kontaktperson från kårstyrelsen. Hon undrar vad styret
vill ha för kontakt med henne det kommande året. Fredrik säger att
utöver den kontakt som hon redan har med SAMO så kan hon komma
på möten i mån av behov.
Emilia undrar även vad vi har för planer det kommande året. Tarek
förklarar omstruktureringen av föreningar på sektionen som är ett av
de större arbeten under kommande året. Han tar även upp situationen
med Focus och att vi planerar att renovera bland annat köket. Fredrik
nämner även att vi vill arbeta med relationer på sektionen och tar upp
SAMO-fika lv6 som exempel. Slutligen tillägger Fredrik att vi har som
mål att samla in lite mer statistik på sektionen angående tentor, avhopp
med mera.
Emilia undrar vad vi vill ha för stöd från kårledningen. Kunskap säger
Fredrik. Bra att kunna vända säg till kåren då man har funderingar med
mera.

§7 Mottagningen hittills Fredrik undrar hur mottagningen har gått hittills. Hugo säger att det
gått bra men ett problem är att fixa lokaler till nollbrickstillverknings-
sittningar. Två phaddergrupper är för tillfället utan lokal och Fnollk
fortsätter att söka. De tänkte höra med IT:s styre gällande detta. Emilia
föreslår att man kollar med snickeriet brevid betonghallen. Man konta-
kar då serviceavdelningen.

§8 Missade fakturor Under sommaren har det kommit två fakturor som inte betalades i tid.
Den ena var försenad redan då det nya styret gick på vilket gör Jack
och Gustav ansvariga medan Fredrik och Tobias är ansvariga för den
senare.
Gällande den som gick ut medan det nya styret hade gått på hänvisar
Tobias till den ekonomiska policyn där det står att styret bör komma
till beslut angående vem som står för den obefogade kostnaden. Therese
tycker att det inte var på grund av grov försummelse som fakturan ej
betalades i tid och att då sektionen lämpligtvis står för den. Flera andra
håller med och det påpekas att det inte hade kommit flera påminnelser.

Beslut: Att sektionen får står för den obefogade avgiften från
fakturan.

Beslutet var enhälligt.

Den andra fakturan som tidigare styre hade ansvar för hade det kommit
flera påminnelser om och den hade gått till inkasso. Sara tycker att det
känns lämpligt att ansvaret skulle ligga på Gustav och Jack. Tobias
påpekar även att den ekonomiska policyn stödjer detta.

Beslut: Att Gustav och Jack från föregående styre står för den
obefogade kostnaden.

Beslutet var enhälligt.

§9 Försäkring och
förvaring av
sektionskameran

Vi behöver komma till beslut angående försäkring för sektionens kame-
ra. Tarek poängterar att Erik Eliasson sagt på stormötet att fysiktek-
nologtsektionen inte har någon egendomsförsäkring. Albert tyckte inte
att försäkringen som Foton hade föreslagit inte var bra nog. Sara tyckte
inte att vi bör ha någon försäkring och Alex håller med och påpekar att

2



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2019/20:STYR-2
Styretmötesprotokoll 2019-08-22

Fysikteknologsektionen, Chalmers

den kostar ungefär lika mycket som kameran per år. Tarek instämmer.
Karim tycker att vi bör ha en försäkring och säger att han tror att det
kommer löna sig i längden. Han säger även att det kommer se väldigt
tråkigt ut ifall något händer och den inte är försäkrad. Tarek instäm-
mer. Även Albert instämmer men tycker likt innan att försäkringen är
för dyr. Fredrik föreslår att vi ber Foton hitta en billigare försäkring och
att vi tar upp det igen nästa vecka. Fredrik yrkar på streck i debatten,
det beviljas.

Beslut: Att tillbe Foton att hitta en billigare försäkring och följa upp
nästkommande möte.

Gällande förvaring nämns det att den möjligtvis skulle kunna bevaras i
kassörsrummet men att det då skulle innebära att man behövde ge Fo-
ton access dit. Tarek föreslår att man införska�ar ett nytt metallskåp till
styretrummet där denna skulle kunna förvaras och Fredrik stödjer det-
ta. Kameran kommer inte förrän om två veckor och på den tiden skulle
skåp kunna införska�as. Tobias föreslår att Tarek undersöker möjlighe-
ten för skåpen så kan vi ta beslut nästa styretmöte. Axel tycker också
att det låter som en bra idé då det ger möjligheter för andra förening-
ar att förvara sina föremål där. På det här sättet behöver folk inte ha
access till kassörsrummet. Det talas om hur platsen fördelas och Tarek
nämner att det som finns i träskåpen som nu står i styretrummet inte
allt är relevant att bevara där.

§10 Incidenthantering Frågan bordläggs till nästkommande möte

§11 Fyllnadsval av
gameboy

Alex söker gameboy. Han har redan varit engagerad i föreningen men
tänkte, efter antalet platser i gameboy ökat, passa på att söka o�ciellt.
Mötet tycker att Alex är rimlig och att det, i och med att han redan är
ino�ciell medlem i föreningen, är högst lämpligt.

Beslut: Att välja in Alex som ledamot i gameboy.

§12 Övriga frågor Fredrik tycker att vi måste ta bättre hand om styretrummet. Karim
nämner även att det bör finnas ett städschema och Hannes säger att
han kan fixa det.

Martin Lidén har frågat ifall han kunde få access till skyddsrummet för
att kunna använda pingisbordet som står där. Fredrik anser att pingis-
bordet inte är sektionens och att det då inte är en giltlig anledning.

Beslut: Att avslå begäran av access till skyddsrummet.

§13 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:04!
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Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Karim Hasseli
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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