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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-10-03

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir till 13:14
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic till 13:14
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Sara Nordin Hällgren väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Inval Sångförman Mijo Thoresson söker posten som sångförman. Han gillar sångerna i
sånghäftet och tycker även om att skriva nya verser.

Alex säger att Mijo har pratat med sångförmänmen och att han är
väldigt lämplig. Hugo säger även att Mijo hade som nollupdrag att skriva
verser till måsen och att han utförde det väldigt bra.

Beslut: att välja in Mijo Thoresson till sångförman.

§5 Runda bordet Kärnstyret: Sara har haft möte med SNF där de har pratat om deras
sammarbete. Tarek har mailat och planerat teambuilding. Fredrik har
varit på möte med F-spexet och stämt av med talman. Hannes har skri-
vit motionssvar och planerat teambuilding. Alexandru har arrat spel-
kväll med gameboy, det gick bra. Han var även på möte med F-spexet.
Tobias har skrivit budget.
DP: Axel har skrivit lite verksamhetsplan och planerat DUP.
F6: har arrat ärtsoppelunch.
Fnollk: Hugo har arrat pufftack och skrivit verksamhetsplan.
SNF: Har haft möte med SAMO och haft aspning för årskursrepresen-
tant säger Albert. De har även haft en workshop angående miljöfysiken.
Foc: Therese har skrivit verksamhetsplan, meckat flipper. Foc har också
arrat fockör.
FARM: Har preppat farmmässa och gjort marknadsföring.
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§6 Motionssvar

§6.1 Godkännande av
motionssvar

Hannes har skrivit motionssvar som Fredrik har skickat ut till alla sty-
retmedlemmar.

Beslut: att behandla alla motionssvar i klump.

Beslut: att godkänna alla motionssvar i sin helhet.

§6.2 Motion om
Talmanspresidiet

Det har kommit in en motion som yrkar på att Foc ska införskaffa en
hatt åt talmanspresidiet som skall användas då talmanen uttrycker ob-
jektiva åsikter. Alex tycker att det låter bra men vill att styret ska
behöva godkänna Focs val av hatt. Jonas påpekar även att det nu står
att det på sektionsmötet lp3 ska väljas hattar specifikt för presidiet
20/21 och att den bör vara mer allmän. Albert tycker att detta är något
som mer lämpligt bör läggas i arbetsordningen. Alexandru yrkar på att
godkänna motionen med ändringen att Foc väljer en hatt åt talmans-
presidiet och att det därefter ska behandlas av sektionsmötet och att
ifal sektionsmötet skulle misslyckas att välja en hatt så ska Foc väl-
ja en med styrets godkännande samt Jonas tidigarenämnda korrektion.
Albert yrkar på att godkänna motionen med ändringen att det istället
för reglementet ska läggas in i arbetsordningen för talman och att Foc
har ensamrätt gällande val av hatt med styretsgodkännande samt Jonas
tidigare nämna korrektion.

Beslut: att godkänna Alberts yrkande.

§6.3 Motion om Singstar på
Focus

Mijo yrkar på att Singstar samt PS3 samt annat som behövs för spelan-
det av singstar införskaffas. Det nämns att motionen är något vag och
att detta är bättre lämpat som en äskning. Fredrik yrkar på att avlså
motionen och be Mijo skicka in en mer konkret äskning.

Beslut: att avslå motionen i sin helhet.

§7 Verksamhetsplan Fredrik undrar ifall någon har några åsikter angående styrets verksam-
hetsplan. Alla är nöjda och Fredrik yrkar på att godkänna verksamhets-
planen.

Beslut: att godkänna verksamhetsplanen i sin helhet.

§8 Äskning Petter äskar pengar för 150 stycken F och TM flugor i polyester för 16870
kr + moms. Han menar att detta hade bidragit till sammanhållningen
på sektionen men konstaterar även att han tyvärr inte hittat någon
motsvarighet för tjejer. Therese undrar ifall det intresse för detta har
undersökts och Tobias nämner att Petter hade bollat idéen med många.
Hannes är lite fundersam över ifall det verkligen finns intresse för detta.
Albert håller med och skulle gärna se en konkret intresse koll. Tobias
säger att det hade varit bra att kunna lägga med det i budgeten ifall
det godkänns då det är en stor summa det berör. Han yrkar på att vi
avslår äskningen och ber Petter att undersöka intresset så kan vi isåfall
fastslå detta för budgeten under sektionsmötet.

Beslut: att avslå äskningen och be Petter att undersöka intresset för
F och TM flugor.
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§9 Budget Albert nämner att det försvunnit en budgetpost för FIF och undrar
ifall Tobias tycker att det hade varit rimligt att lägga till en del där.
Tobias säger att han har pratat med FIF om detta och att det bör
gå bra. Therese funderar på Foc teambuilding och ifall det bör finnas
som en budgetpost. Tobias säger att de pengarna kommer från styret.
Karim undrar hur flexibelt det är efter att budgeten är fastställd och
mer specifikt hur man kan påverka nästkommande Farms budget. Tobias
förklarar att denna budgeten gäller sittande och halva nästkommande
Farms verksammhetsår. Alex skulle vilja öka mängden pengar under
budgeten för bakisclubben med 4x100 kr. Fredrik yrkar på att godkänna
budgeten som den står nu med en korrektion i Farms intäkter där det
nu står 1 200 000 kr men det bör stå 120 000 samt tidigare nämnda
ökning av bakisclubbensbudget.

Beslut: att godkänna Fredriks yrkande.

§10 Bokningspolicy Bilen

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande ordinarie styretmöte

§11 Info teknologäskning Fredrik informerar om att det den 1:a december är deadline för tekno-
logäskning.

§12 Sektions- och
dispositionsavtal

Fredrik har skickat ut sektionsavtalet samt dispositionsavtalet och ber
folk att läsa igenom dem.

§13 Övriga frågor

§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:16!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Sara Nordin Hällgren
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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