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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-09-26

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii till 13:05

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin till 13:05

Ordförande FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Albert Johansson

Vice Ordförande Foc Alex Bökmark
Alumniansvarig FARM Martin Lidén

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:05!

§2 Val av justerare Tobias Gabrielii väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att adjungera in Martin Lidén men närvaro- yttrande- och
förslagsrätt.

§4 Runda bordet Kärnstyret: Alex har kollat GDPR, Sara har varit på möten, Tarek har
mailait runt, Fredrik har varit på KU och FUM, Hannes har jobbat med
prokoll och frackband, Tobias har mailat med Jana och Johan angående
saftspons.
DP: Har arrat dup.
F6:
Fnollk: Planerat aspning.
SNF:
Foc: Har fockör på lördag.
FARM: Arbetar med farmmässan.

§5 Motionssvar

§5.1 Flaska till valen åke Alexandru presenterar motionen. Det står i ett gammalt sektionsmötes-
protokoll (från 1990) att det åligger Foc att införskaffa en flaska val åt
valen åke. Foc kände inte till detta säger Alex. Han tycker att införskaffa
en flaska med val inte i allmänhet är en bra idé. Sara tänker att det inte
är särskilt miljövänligt. Tarek säger att man skulle kunna ålägga Foc
att leta efter en flaska val. Fredrik poängterar att det i motionen stod
att det även kunde vara ett substitut till val. Det talas om ett vegeta-
riskt alternativ. Alex säger att det skulle gå. Jonas yrkar på att bifalla
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motionen men att det endast skulle införskaffas ett substitut.

Beslut: att yrka på att bifalla motionen med ändringen att man
stryker ”Åke eller” ur den andra att satsen.

§5.2 Rosa helikopter Det har kommit in en motions som yrkar på att bilnisse skall undersöka
kostnaden att måla helikoptern rosa. Det påpekas att det blir svårt
att lacka om helikoptern då den har en vit grundlackning och då vid
eventuella skador eller utbytta delar behövs lackas om på nytt.

Beslut: att yrka på att bifalla motionen i sin helhet.

§5.3 KaffeOllektivet Det har kommit in en motion att ålägga någon att återuppta KaffeOl-
lektivets verksamhet. Tarek påpekar att det är svårt att ålägga ”någon”
att göra något. Hannes håller med och konstaterar att KaffeOllektivet
inte är en officiell del av sektionens verksamhet. Det föreslås att vi avslår
motionen men ser till att i vårt motionssvar informera om att möjlighe-
ten finns ifall någon vill ta upp verksamheten på nytt.

Beslut: att yrka på att avslå motionen i sin helhet.

§5.4 Motion om motion Det har kommit in en motion som yrkar på att det skall åligga sektions-
mötet att hantera åtminstone 3 motioner varje möte. Hannes förstår inte
riktigt bakgrunden. Fredrik förklarar skämtsamheten i det hela. Jonas
yrkar för avslag.

Beslut: att yrka på att avslå motionen i sin helhet.

§5.5 Kanelbullens dag Vi har fått in en motion om att lägga till en punkt i reglementet som
säger att det åligger bakisklubben att baka kanelbullar på kanelbullens
dag och bjuda sektionen. Albert tycker att det hade varit bra att inte
sätta kravet specifikt på kanelbullens dag utan även i dagarna intill.
Fredrik yrkar på att bifalla motionen med ändringen att sektionen skall
förses med kanelbullar i samband med kanelbullens dag.

Beslut: att yrka på att bifalla motionen med ändringen att sektionen
skall förses med kanelbullar i samband med kanelbullens dag.

§5.6 Spideras test motion Denna motion var ett test av fteks motionssystem.

Beslut: att bordlägga behandlingen av motionen till nästkommande
ordinarie styretmöte.

§6 Incident Diskuteras bakom stängda dörrar

Beslut: att dra in en students access till focus i två läsveckor.

§7 F6 och DPs budget Tobias säger att vi har fått F6 och DPs budget och undrar ifall folk har
några särskilda åsikter. Tobias själv tycker att allt ser bra ut och resten
av mötet håller med.

Beslut: att godkänna F6 och DPs respektive budgetar.
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§8 Äskning FIF Sektionen har blivit inbjuden att delta i futsal SM. Detta kostar 1700kr
för laget om man anmäler sig innan den 29/9 eller 2000kr om innan
13/10 och FIF äskar nu pengar för detta. De har redan gått ut med info
om turneringen och sagt att folk får betala själva. Tobias är lite tveksam
till äskningen och konstaterar att inte är så illa att avslå äskningen i
och med att de redan sagt att folk själva får stå för kostnaden. Sara
tycker att det hade varit en bra idé att avvakta och se hur uppskattat
arrangemanget är i år. Tarek säger att man skulle kunna subventionera
en del. Tobias yrkar på att avslå äskningen. Albert yrkar på att ge en
symbolisk summa på 200 kr.

Beslut: att godkänna Tobias yrkande

§9 Verksamhetsplan
styret

Kärnstyret har tagit fram en verksamhetsplan för hela styret som ska
presenteras på det kommande sektionsmötet och Fredrik undrar ifall
någon har några synpunkter. Inga särskilda åsikter yttras och Fredrik
vädjar folk att läsa igenom innan nästkommande möte.

§10 Inspektor Vi ska nominera en inspektor inför det kommande sektionsmötet. Tho-
mas Nilsson har tidigare varit inspektor och Fredrik undrar ifall det är
mötets mening att nominera Thomas i år igen. Alex påpekar också att
Thomas haft funderingar över ifall hans nya position som prefekt för
fysikinstitutionen skulle kunna leda till intressekonflikter ifall han även
var inspektor. Mötet tycker dock att Thomas trots detta är en lämplig
kandidat.

Beslut: att nominera Thomas Nilsson till inspektor för sektionen.

§11 UOR under om
lokaler

Fredrik har fått ett mail från utbildningsområdesrepresentanterna som
undrar ifall vi vill att dom ska ta upp något särskilt på kommande möte
där sektionslokaler kommer att diskuteras. Renovering av köket samt
att få ut GU från Hilbert kommer på tal. Sara säger även att hon har
mycket tankar kring grupprummen på sektionen och Fredrik säger att
hon kan maila honom en lista med klagomålen så vidarebefodrar han
denna.

§12
Programrådsrepresentanter

Vi ska välja nya programrådsrepresentanter. Det kan vara godtyckliga
fysikteknologer men det har tidigare varit styretmedlemmar samt med-
lemmar i SNF som tagit de positionerna. Fredrik undrar ifall vi välja
in styretmedlemmar som vanlig och flera tycker att det är en bra idé.
Tarek är lite oroad för att man stänger dörrarna för resten av sektionen
om vi inte erbjuder dem positionen. Sara och Albert känner dock att
det finns en risk att en person som inte vet vad det innebär tar på sig
posten.

Beslut: att inte välja in någon oberoende programrådsrepresentant

Fredrik säger att vi från kärnstyret föreslår att välja in Fredrik som
representant för TM och Tobias för F och Albert säger att de från SNF
föreslår Albin Ahlbäck som representant för F och Johanna Warnqvist
för TM.

Beslut: att välja in Fredrik Meisingseth och Johannas Warnqvist till
programrådsrepresentanter för TM.

Beslut: att välja in Tobias Gabrielii och Albin Ahlbäck till
programrådsrepresentanter för F.

3



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2019/20:STYR-8
Styretmötesprotokoll 2019-09-26

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§13 GDPR-ftek Alexandru förklarar att Fotons bilder på ftek för tillfället innebär juri-
diska problem på grund av GDPR. Han säger dock att han man kan
införskaffa ett utgivningsbevis för hemsidan vilket skulle kringå detta.
Det kostar dock en viss summa och kräver att man utser en ansvarig
utgivare, något som infochef i styret lämpligtvis kunde vara. Han tycker
personligen att det är värt kostnaden. Det nämns även att finform an-
vänder sig av ett utgivningsbevis och får det budgeterat för sig. Tarek
tänker att det borde gå att kombinera fteks och finforms bevis. Albert
tycker däremot inte att det är en bra idé att ansvarig utgivare även
skulle vara ansvarig för finform och Alexandru tror inte heller att detta
är möjligt.

Då Tobias behöver gå måste en ny justerare väljas in

Beslut: att välja Tarek Alhaskir till justerare

Albert tycker att det låter som en väldigt bra idé att införskaffa ett nytt
utgivningsbevis och påpekar även att det bör stå i infochefs arbetsbe-
skrivning att vara ansvarig utgivare.

Beslut: att ansöka om ett utgivningsbevis med Alexandru Golic som
ansvarig utgivare.

§14 Övriga frågor

§14.1 Skyddsrond Sara informerar om att det är fysisk skyddsrond den 23/10 och vädjar
folk att hålla koll på föreningsrummen.

§14.2 Bilnisse Tarek informerar om att det numera går att kontakta bilnisse på deras
Facebook och inte ska skriva privat.

§15 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:14!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Tobias Gabrielii
Justerare

Göteborg den

Tarek Alhaskir
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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