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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-11-07

Tid: 12:05
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
Ordförande Foc Therese Gardell

Talman David Winroth till 12:15
Ordförande Valberedningen Matilda Hanes till 12:14

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:07!

§2 Val av justerare Jonas Bohlin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att inadjungera Matilda Hanes med närvarande-, yttrande-
och förslagsrätt

§4 Inval Balngt Sara Wäpling söker en post i Balngt eftersom hon tycker att det är
väldigt roligt att arrangera sektionens middag. Sittande Balngt har även
hört av sig till Sara och bett henne att söka. Jonas undrar huruvida Sara
kan tänka sig att köpa in fyrverkerier varpå Sara är tveksam. Vi har även
fått in ett yttrande från Emelia Björkman som säger att hon gärna hade
sett att Sara blir invald.

Beslut: att välja in Sara Wäpling till ledamot i Balngt.

§5 Tillfällig valberedning Sara Nordin Hällgren söker posten som tillfällig valberedning för Fnollk.
Sara menar att det är något som måste göra och att hon kan tänka sig
göra det. Hugo säger att Fnollk stödjer det starkt.

Beslut: att välja in Sara Nording Hällgren som tillfällig post i
valberedningen för Fnollk.

§6 Datum sektionsmöte David informerar om att talmanspresidiet föreslår att sektionsmötet
skall hållas den 12/12 klockan 17:15 preliminärt i HA1. Sara tycker
det låter jättebra.

Beslut: att godkänna talmanspresidiets förslag på datum.
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§7 Runda bordet Kärnstyret: Alex har mailat angående utgivningsbevis och pillat med
en logga för kärnstyret. Tarek har preppat inför stormöte, folk måste
anmäla sig! Han har även varit på möte med Tord angående renove-
ring av köket. Sara har skickat ett väldigt passivagressivt mail till Tord
och Nikola angående uppföljning av det som sades under skyddsrundan.
Fredrik har bokfört lite. Tobias har också bokfört en massa. Hannes har
hållt på och fixat med frackband.
DP: Har preppat pubrunda.
F6: Jonas har bokfört och köpt en häst.
Fnollk: Hugo berättar att deras aspning nu har börjat, de har arrangerat
asplaggstillverkning och ska ha ytterligare ett arrangemang idag.
SNF: Albert informerar om att SNF förbereder cocktailparty. De har
även hållt i en tentamensfika och varit på kursnämnd för kandidatarbe-
te.
Foc: Har planerat mer inför flipperturneringen och funderat på vilket
flipper de ska införskaffa.

§8 Aspbudget FARM Farm har presenterat en preliminär aspbudget och den behöver godkän-
nas. Hannes funderar över om hur vanligt det är att det är budgeterat
för bubbel under invalskvällen och Tobias förklarar att exempelvis ti-
digare årets kärnstyre hade budgeterat för det. Tobias anser att den
föreslagna budgeten verkar rimlig.

Beslut: att godkänna Farms aspbudget.

§9 Äskningar

§9.1 3D-teamet 3D-teamet äskar 1000 kr för serverkostnaden för deras hemsida, något
som de fått pengar för tidigare år. Hemsidan används för bokning, an-
mälan till kurser och annan information. Tarek är fundersam över att
GU-studenter även använder denna tjänst och ifall det är rimligt att
sektionen då skulle stå för kostnaden. Fredrik är lite tveksam eftersom
3D-teamet endast är en intresseförening och ifall det då är rimligt att
sektionen står för kostnaden. Alex tycker att det inte hade varit rimligt
att sittande styrelsen i 3D-teamet skulle stå för kostnaden. Hannes fun-
derar på om det inte hade gått att förhandla med institutionen så att
de kan stå för kostnaden. Therese håller med Hannes och även Tareks
poäng om GU-studenterna. Tobias tycker att ifall de inte får pengar från
något annat håll så bör sektionen lämpligen stå för kostnaden.

Beslut: att bordlägga frågan.

§9.2 Fabiola Fabiola äskar 1000 kr för att arrangera Brudar och Bärs. Saker som
skulle köpas in är då bland annat pizza, popcorn och varmchocklad.
Alex undrar hur många som kom till senaste Brudar och Bärs och Sara
säger att hon tror att det var ungefär 50 personer. Tarek trycker på
att det är viktigt att veta hur många som deltar för att kunna bättre
planera dessa saker.

Beslut: att godkänna äskningen i sin helhet.

§9.3 Gameboy Gameboy äskar 1503 kr för spel på focus. Alex som är sittande Gameboy
informerar om att det för tillfället finns en del spel på focus som tillhör
andra och nu har tagit tillbaka. De vill därför köpa in ett nytt Ticket
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to Ride och även 3D-printa ett Risk. Han säger även att Gameboy har
noterat att det är en brist på korta enkla partyspel och de önskar därför
köpa in några sådana. Sara nämner att hon har ett gammalt monopol
som hon skulle kunna donera till sektionen. Alex säger att kostnaden då
skulle kunna sjunka till 1104 kr. Tobias tycker att det låter väldigt kul
med brädspel. Hannes håller med och trycker på att man bör markera
spelen och förvara dem ordentligt.

Beslut: att godkänna äskningen i sin helhet.

§10 Strudentrösten Studentrösten äger rum idag och Fredrik undrar ifall folk har koll på
sina frågor. Jonas och Albert säger att de är redo. Kärnstyret är också
förberedda. Fredrik föreslår att vi siktar på att gå upp och rigga då
föreläsningen börjar. Albert förklarar att vi har access dit från och med
15:00.

§11 Kandidater Bert-Inge
Hogsveds
entreprenörsskapspris

Fredrik har fått mail från Folke Hjalmers som undrar ifall vi har några
kandidater till Bert-Inge Hogveds entrepenörskapspris. Tarek förklarar
att de tidigare år nominerade några som hade arbetat med att bevaka
fosters hjärtslag under födseln. Therese förklarar att hon redan nomi-
nerat en person. Fredrik hade även några tankar på en person man kan
nominera.

§12 Övriga frågor

§12.1 Skyddsronden Sara har varit på skyddsrond och informerar resten av styret. Före-
ningsrummen var i ett okej skick, styretrummet hade dock varit lite för
stökigt. Hon förklarar att mycket sades men inte så mycket skrevs ner
så hon kommer att behöva ligga på där. De pratade även om att cent-
ralisera skolans lokaler och grupprum. De hade också hållt med om att
GD var för kallt. Slutligen så ska de måla om övergången till en mer
avlsappnad färg.

§12.2 Access till
styretrummet för matansvarig i
SNF

Matansvarig i SNF undrar ifall det hade varit möjligt att få en nyckel
till styretrummet eftersom han behöver gå ut och in mycket under mat-
preperationen inför cocktailpartyt. Fredrik tänker att det är enklare att
någon i SNF istället lånar ut sin nyckel och Hannes håller med om att
det troligtvis är det bästa alternativet.

§13 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 12:59!

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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