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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-09-19

Tid: 12:00
Plats: F6002

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Hugo Lom till 12:50
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli
Kassör FIF Samuel Wagner till 12:10

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Hugo Lom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att adjungera in Samuel Wagner med närvaro- och
yttranderätt.

§4 Runda bordet Kärnstyret: Fredrik har pillat med många olika saker så som möterord-
ning, programråd och FUM. Tobias har planerat budget. Sara har varit
på möte med Fabiola och fått sin första incidenthantering. Alex har va-
rit på det sista mötet för mastersmottagningen där de ska arrangera en
middag på Wijkanders. Tarek har också varit på sektionsmöte och även
kollat runt på sektionsaktiva tack. Hannes har fortsattit att arbeta på
propostionen och har även pillat med frackband och accesser.
DP: Har haft hoffellunch vilket gick bra,
F6: Har arrat avtackning och det gick jättebra. Börjat titta på pufftack
Fnollk: Hugo säger att de har haft en väldigt kul avtackning och att de
nu håller på att återhämta sig och komma tillbaka till skolan. De ska
även ha ett möte för att börja planera aspning.
SNF: Albert förklarar att SNF har haft verksamhetsplansmöte och pla-
nerat vad de ska göra resten av året.
Foc: Therese har meckat flipper och arbetat med fockör.
FARM: Har hållit i en lunchföreläsning och arbetat med Farmmässan.

§5 FIF har handlat för
mycket

Samuel förklarar situationen för mötet. Det har blivit ett missförstånd
då FIF hade äskat för tre saker: tröjor, bollar och ett first-aid kit. De
hade endast fått sin äskning för first-aid kit godkännt och sedan ändå
handlat in alla tre. Tobias säger att det såklart är synd men att misstag
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händer och att det ändå är viktiga saker som har köpts in. Det går att
lösa budgetmässigt. Fredrik yrkar på att godkänna budgetövertrampen.

Beslut: att godkänna FIFs budgetövertramp.

§6 Proposition
föreningsstruktur

Hannes presenterar propositionen med de nya ändringarna och förklarar
att han hade lite svårigheter att formulera paragraf 5.4.1 då det inte
finns något mellanrum mellan läsperiod 1 och läsperiod 2 samt läsperiod
3 och läsperiod 4. Sara föreslår att man ändrar formuleringen till att de
som gått av efter föregående ordinarie sektionsmöte ska redovisa efter
läsperiodens slut. Hannes håller med om att det är mer lämpligt. Tobias
är orolig för hur ifall det kan upptså problem med när olika föreningar
officielt går av. Han menar att det skulle kunna bli för tätt inpå ett
sektionsmöte. Fredrik menar att det troligtvis inte är något problem och
att ifall det skulle uppstå svårigheter så skulle man kunna lösa det när
det kommer. Fredrik yrkar på att godkänna propositionen med tidigare
nämnda ändring till 5.4.1.

Beslut: att godkänna Fredriks yrkande

§7 Bästa möteslokalen Vi behöver bestämma vilken möteslokal vi ska använda framöver. Fred-
rik tycker att styretrummet är bra då den är offentlig för sektionsmed-
lemmarna och har karaktär.

Beslut: att ha möten i styretrummet framöver.

§8 Incident Diskuteras bakom stängda dörrar

Beslut: att bordlägga hanteringen till nästkommande styretmöte.

§9 Motionssvar Vi har fått in två motioner som behöver få motionssvar. Fredrik konsta-
terar att vi antingen kan ge ett svar nu, nästkommande möte eller på
ett extrainsatt möte. Han undrar hur resten av mötet vill göra.

Beslut: att bordlägga frågan till nästa ordinarie styretmöte.

§10 Övriga frågor

§10.1 Sektionens
japanförening

Alex tycker att vi bör stryka sektionens japanförening ur reglementet
då den för tillfället inte är aktiv. Hannes föreslår att man lägger till det
till en ”städproposition” till sektionsmötet läsperiod 2.

Då Hugo behöver gå måste en ny justerare väljas in

Beslut: att välja Therese Gardell till justerare

§10.2 Bokning av
helikoptern

Tarek ber folk att ifall de hade tänkt boka Helikoptern i över 24 timma
bör man säga till.

§10.3 Nytt program i vårt
utbildningsområde

Det ska komma ett nytt program till utbildningsområdet och Sektions-
tillhörighet är ännu inte bestämd och vi har möjlighet att ha uttrycka
vår åsikt i frågan. Fredrik ber folk att tänka över det.
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§10.4 Förvaring
tryckeridelar

Fredrik informerar om att alla tryckeridelar nu ligger i kassörsrummet.

§11 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:03!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Hugo Lom
Justerare

Göteborg den

Therese Gardell
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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