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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-10-17

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
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Albert Johansson till 13:03
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli
Redaktör FinForm Arvid Andersson till 12:20

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Hugo Lom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att adjungera in Arvid Andersson med närvarande- yttrande-
och förslagsrätt.

§4 Misstroendevotum Fredrik har kallar till misstroendevotum för chefsredaktören i FinForm.
Personen i fråga har blivit informerad om detta. Tarek tycker att det
är ett ganska självklart fall då flertal åligganden har misslyckats. Ar-
vid berättar att det nu i läsperiod 1 inte hände något i föreningen ett
tag och att de fick hektiskt skriva ihop en tidning. De har inte hört
något från chefsredaktören. Han konstaterar att Finform behöver en ny
chefsredaktör.

Beslut: att misstroendeförklara Carl Jendle som cherfsredaktör i
FinForm.

beslutet var enhälligt.

Beslut: att direktjustera protokollet och lägga till punkten
Fyllnadsval av chefsredaktör i FinForm.

§5 Fyllnadsval av
chefsredaktör i FinForm

Arvid Andersson söker posten som chefsredaktör i FinForm. Han söker
för att han tycker att det verkar väldigt kul och han kan tänka sig dra i
det. Han menar att det tycks vara ganska likt att skriva en nollmodul.
Sara undrar vad Fredrik tyckte om Arvids modul och Fredrik säger att
den var jättebra.
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Beslut: att välja in Arvid Andersson till chefsredaktör i FinForm.

Beslut: att vakantsätta en redaktörspost i FinForm.

§6 Runda bordet Kärnstyret: Tarek har planerat teambuilding och varit på FUM. Det
gick snabbt och smidigt. Alex har varit och handlat på axfoods och sett
över införskaffning av utgivningsbevis. Sara har spammat enkäten inför
skyddsrundan och fått mycket respons. Tobias har varit på möte med
andra sektionskassörer och fått lite input. Fredrik har varit på KU och
fixat serveringstillstånd. Hannes har handlat inför teambuilding och fix-
at med nycklar.
DP: Axel berättar att DP har arrangerat dup och haft patetträff. De
har även arrangerat sektionsaktivastäd.
F6: Jonas har varit på gasqueråd och ska hämta ut depot.
Fnollk: Fnollk har hängt upp sina asp-affischer och sett över budgeten
inför aspningen.
SNF: Har fått en årskursrepresentant och börjat planera cocktailparty.
Foc: Har sålt godis på sektionsmötet.
FARM: Karim berättar att kommittén har arrangerat sin mässa. Det
var lite tufft med seminarierna och lunchen men annars gick det bra.
De har redan flera förbättringsförslag så som att arrangera en Speakers
Week veckan innan mässan.

§7 Meddelanden

§7.1 SAMO Sara har pratat med Josefin angående skyddsronden. Hon har en del
tips för föreningsrummen så som att de ska vara brandsäkra, inte hänga
saker i taket med mera.

§7.2 Update från UO-möte Fredrik har varit på UO-möte och informerar. Det rådde konsensus kring
att KFKB skulle ta det nya programmet. Flera rum i kemihuset har
förberetts för att användas för detta program. Fredrik har även pratat
med Nikola om att fysiksektionen skulle få Hilbert och han hade varit
väldigt positivt inställd till frågan.

§7.3 Info från FUM Tarek informerar om att valnämnden för FUM för tillfället inte är full-
satt och uppmuntrar folk till att söka. Han berättar även att det skett
lite förändringar i tillståndsmyndighetens arbettsätt samt att äsknings-
potten har ökat.

§7.4 Sektionens vecka Alex hade tänkt börja planera sektionenvecka inom kort och vill att folk
så snart som möjligt ska säga vad de hade tänkt ha för sorts arrange-
mang och när det passar bäst.

§8 Aspbudget nollk Hugo informerar om att de gjort en höjning i sin aspbudget på 300
kr då en hyresavgift har ökat. De har även lagt till ett nytt arrange-
mang. De har gjort om strukturen på vissa arrangemang men behållit
budgetposten. Sara tycker att budgeten såg bra ut.

Beslut: att godkänna Fnollks aspbudget.

§9 Bordlaggda frågor
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§9.1 Diskussionsfrågor
SaFT

Fredrik undrar ifall folk har några frågor som de skulle vilja ta upp på
diskussionspassen på SaFT. Albert undrar hur studentrepresentationen
ser ut på olika skolor. Sara tycker att det hade varit intressant att pra-
ta om föreningsstrukturer och arbetslokaler. Alex skulle vilja diskutera
GDPR. Alex vill även veta vad de andra skolorna använder för datasy-
stem (så som google admin). Sara vill också veta hur stress och kuggni-
vån ser ut. Karim vill gärna veta hur det ser ut med sammarbetsavtal
för de olika arbetsföreningarna. Tarek undrar hur det fungerar med sek-
tionsaktiva på andra skolor, ifall det behöver gå någon utbildning och
så vidare. Vi ska även göra en presentation på ungefär fem minuter och
Alex tycker att man bör välja en huvudansvarig. Alex kan själv tänka
sig vara ansvarig då det låter som en info sak och Fredrik håller med.
Tarek säger att det hade varit kul ifall de olika föreningarna hade varsin
slide. Hugo föreslår att man snor lite klipp från TM dokumentären.

§10 Övriga frågor

§10.1 Overaller på SaFT Fredrik förklarar att de i styret som ej haft overaller tidigare år har
lånat några då de åkt på SaFT och undrar vad folk tycker om detta.
Sara tycker det låter bra ifall det går att hitta någon som passar. Tarek
har ingen särskild åsikt men påpekar att de den senaste SaFTen inte
alla haft overaller. Jonas undrar vad de som inte har en overall tycker
och Alex säger att det känns konstigt att vara de enda utan overaller.

§10.2 Teambuilding Hannes berättar tider med mera angående den kommande teambuil-
dingen.

§10.3 Medarbetarsamtal Fredrik förklarar att han ibland har individuella möten med Tobias och
Tarek där de diskuterar hur allt går och han undrar ifall detta är något
som resten av styret är intresserade av. Karim tycker att det låter bra
och påpekar att han har haft liknande möten med Jack. Hannes tycker
också att det låter som en bra idé.

§10.4 Utvärdering av
mottagningen

Tarek berättar att han tänkt kalla till ett stormöte för att utvärdera
mottagningen.

§11 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:09!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Hugo Lom
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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