
FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2019/20:STYR-12
Styretmötesprotokoll 2019-10-24

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-10-24

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Informationsansvarig Alexandru Golic

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 12:01!

§2 Val av justerare Jonas Bohlin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Inval Bakisclubben Rakel Hellberg söker posten som bakis i Bakisclubben. Hon söker för
att hon tycker det är kul. Hon kan baka och hennes favorit bakelse är
lussekatter. Hon har hört av sig till bakisclubben angående detta och
de är positivt inställda.

Alex berättar att Rakel har hört av sig till bakisclubben och att hon
verkar taggad. Fredrik meddelar att Sara tycker att Rakel verkar sjukt
vettig som bakis.

Beslut: att välja in Rakel Hellberg till bakis i bakisclubben.

§5 Runda bordet Kärnstyret: Tarek har bokat ett möte med Tord gällande renovering av
köket samt skickat kallelse till Stormöte. Han planerar även att skicka
ut en kallelse till viceråd. Hannes har inte gjort så mycket sekreterar
saker. Fredrik har mailat runt. Tobias har inte gjort något kassörsrela-
terat. Alex har skickat in ansökan till utgivningsbevis och mailat med
ITa angående maillistorna.
DP: Har städat rummet inför skyddsronden.
F6: F6 ska snart arra ET-raj och de har även en gasque lv1 nästa läs-
period!
Fnollk: Har städat sitt rum och passat på att utvärdera mottagningen.
De har även planerat aspningen.
SNF: Albert har haft överlämning, han känner att han har bättre koll
på saker nu.
Foc: Therese berättar att Foc har meckat flipper och städat rummet in-
för skyddsronden. Hon berättar även att Foc har planerat att arrangera

1



FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2019/20:STYR-12
Styretmötesprotokoll 2019-10-24

Fysikteknologsektionen, Chalmers

en flipperturnering lp2!
FARM: Karim berättar att de börjat få in pengar från FARM-mässan.
De har även planerat sin aspning (och kalas!).

§6 Meddelanden

§6.1 Nya
programmansvariga

Fredrik har varit på UO möte. En av våra studentrepresentanter, Leon,
vill komma och prata med oss angående inval av nya programmansva-
riga och den föreslagna tiden för detta är tisdag lv1. Albert tycker att
tisdagen inte funkar så bra eftersom de i studienämnden skulle vilja dis-
kutera det internt. Efter lite diskussion skulle dock Albert kunna tänka
sig att flytta SNF-mötet till måndag. Fredrik nämner även att han inte
planerat att kalla till möte nästa vecka.

§7 Äskning F6 Jonas berättar att F6 under mottagningen lånat ut sin matberedare till
Fnollk och att den under ett arrangemang då förstörts. Därför äskar de
nu 1090kr för en ny matberedare. Just nu kostar en ny 1190kr men det
finns en medlemsrabbatt på 15% Det diskuteras lite kring hur rabbatten
skulle fungera och Tobias föreslår att man godkänner en äskning på
1190kr för säkerhetens skull. Jonas håller med. Tarek undrar ifall det
kanske finns något bättre alternativ till den föreslagna. Fredrik litar på
att matansvarig i F6 har gjort ett bra jobb. Hannes tycker att inköp av
matberedare är en glasklar investering.

Beslut: att godkänna äskningen med ändringen att summan ligger på
1190kr.

§8 Arbetsgrupp
miljöpolicy

Tobias informerar om att det har uppmärksammats att sektionen inte
har en ordentlig miljöpolicy. Kärnstyret har diskuterat detta och anser
att det hade varit lämpligt att ansätta en arbetsgrupp. Det påpekas
även att det finns flera personer som skulle vara sugna på att vara
med i denna arbetsgrupp. Albert konstaterar att chalmers redan har
en miljöpolicy. Tobias menar att den är ganska luddig. Hannes tycker
att en sektionspolicy nog skulle följas bättre. Albert håller med och
menar att man kunde utgår från de redan existerande policysen. Tobias
tänker göra ett inlägg på facebook och undersöka hur många som är
sugna på att gå med i denna arbetsgrupp. Jonas tycker att det är ett
väldigt kul initiativ.

§9 Studentrösten Vi ska arrangera studentrösten och Fredrik undrar vilka som kommer
vara ansvariga för att göra frågorna. Karim säger att det brukar vara
SNF som gör detta. Tarek påpekar att vissa av kårens frågor handlar
om exempelvis idrott och undrar ifall man skulle inkludera FIF på något
sätt. Han föreslår att ha en fråga från FIF och resten från styret och
SNF. Karim menar att det skulle bli ganska trångt på två planscher och
undrar ifall det skulle gå att få 3 planscher till detta ändamål. Fredrik
säger att det nog skulle gå bra. Karim berättar även att FARM hade 5
frågor förra studentrösten. Tobias skulle vilja ha en sakupplysning kring
frågan och Fredrik informerar. Tarek ifrågasätter hur många frågor man
rimligtvis bör ha i och med att de frågor som ställs inte brukar behandlas
särskilt mycket efteråt. Karim säger att tanken är att man ska få in
åsikter och se vad folk tycker. Tarek tycker att det finns en risk att
frågorna inte blir relevanta och att folk ignorerar dem. Jonas tänker att
vi kan köra på tre planscher och sen se hur det löser sig. Albert håller
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med både Tarek och Jonas.

§10 Övriga frågor

§10.1 Äskning Ph7 Tobias har fått in en äskning på 200kr från några i Ph7 som visade
fotboll i GD och bjöd på snacks. Tarek undrar hur många som var
på arrangemanget och Jonas berättar att det då F6 svängde förbi var
ungefär 18 personer i lokalen.

Beslut: att godkänna äskningen

§10.2 Maillistor Alex informerar om att han nu fått maillistorna. Tarek tänker att det
är en bra möjlighet att undersöka behörigheter till Focus.

§10.3 Aspning Fnollk Hugo förklarar att man vanligtvis brukar ta med de som aspar ordfö-
rande i Fnollk till styretmöten så att de får se hur det brukar gå till och
undrar ifall detta är okej med resten av styret. Karim berättar även att
FARM också brukar göra så. Fredrik tycker att det låter bra men skulle
fördedra att man försöker lägga det så att Fnollk och FARM aspar går
på olika möten. Alex påpekar att man då lämpligtvis bör ha mötet i
F6002. Karim föreslår acceptorn istället.

§11 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 12:49!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Jonas Bohlin
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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