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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-11-14

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 SNF Albert Johansson till 13:03
Ordförande Foc Therese Gardell till 13:04

Ordförande FARM Karim Hasseli från 12:04

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Alexandru Golic väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Inval Valberedningen Felix Augustsson söker valberedningen. Han tycker att det hade varit kul
att ha något litet sätt att engegera sig på och tänker att valberedningen
hade passat bra. Tarek undrar ifall det finns någon specifik kommitté
som Felix skulle vilja valbereda. Felix har inte någon sådan men trycker
på att en fullare valberedning ger bättre resultat överlag.

Valberedningen har inga invändningar och blir gärna flera. Alex tycker
att Felix är en väldigt vettig person och menar att han hade varit lämplig
även ifall valberedningen inte hade varit undersatt.

Beslut: att välja in Felix Augustsson till valberedning.

§5 Inval BalNgt Hanna Ekelund söker BalNgt. Hon förklarar att sittande BalNgt hade
pratat med henne och fått henne att bli taggad. Hon tycker fyrverkerier
är fina men att det inte lämpar sig på en finsittning. Hon har både bra
och dåliga tidigare erfarenheter av fyrverkerier. Karim undrar vad hon
hade tyckt ifall styret godkännde den budgeten ocb Hanna säger att
det låter kul. Albert påpekar att KTH hade fyrverkerier på en av sina
sittningar. Karim undrar vad Hanna tycker om hö varpå hon säger att
det är nice.

BalNgt har uttryckt att de är positiva till invalet. Resten av mötet är
också positiva!

Beslut: att välja in Hanna Ekelund till BalNgt.
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§6 Runda bordet Kärnstyret: Sara har tillsammans med SYV bokat in en föreläsning om
stress och utbrändhet. Alex har designat en logga för kärnstyret och
håller nu på att trycka. Han håller även på att fixa presentation inför
saft. Hannes har uppdaterat styrdokument, fixat den pipande dörren och
sett över accesserna till styretrummet. Tobias har bokfört mycket och
även haft två möten med miljöpolicyarbetsgruppen. Tarek har varit på
studentrösten och även arrat sektionsaktivatack. Det var inte så många
som kom men de som var där verkade ha haft kul. Tarek har även haft
ett till möte med Tord. Fredrik har tagit ganska lugnt i helgen. Mailat
runt lite, varit på KU och att samtal med Alex.
DP: Har arrat pubrunda, det gick bra och folk hade en rimlig nivå. De
hade även pufftack efteråt.
F6: Har haft gasque och luciasittning. Båda gick bra. Gasquen städades
på 1 timma 47 minuter! Jonas har även bokat bastun till sektionens
vecka.
SNF: Har arrat cocktailparty. Albert har även varit på UU-möte där de
bland annat diskuterade en ny datorplatform.
Foc: Har meckat flipper och flyttat in focumaten i föreningsrummet.
FARM: Har haft sin asplunch vilket gick bra. Snart är det även case-
kväll. Karim har även varit på ARMU-möte.

§7 Info KU Fredrik har varit på KU-möte och informerar om vad som sades där.
Rektorn var där och Fredrik passade på att fråga om lokaler men fick
inte något tydligt svar. Det sades även att Chalmers leder ”nice place to
be” kategorin bland utbytesstudenter. Det talade också om att västtrafik
skulle ta bort Chalmers specialkort vilket inte har bemöts så väl. Det
pratades slutligen om studentbostadsfrågan där det utrycktes att det
fanns svårigheter att få tillstånd att bygga nytt.

§8 GDPR Alex förklarar att för att sektionen ska vara GDPR-enliga behövs lite
saker styras upp. Dels skulle Alex och Fredrik behöva access till de olika
föreningsdrivsen. Han säger även att folk behöver fylla i information
inför arrangemang så att man kan veta vad för data som hanteras.

§9 Incident Diskuteras bakom stängda dörrar.

§10 Säkerhetsutbildning Tarek arbetar på att hålla i en säkerhetsutbildning för de som för tillfäl-
let är sektionsaktiva. Han kan även garantera att det kommer att hållas
en läsperiod 4 för de som ska sitta nästa verksamhetsår.

§11 Julkort Vi vill ha ett julkort att kunna skicka ut. Alex föreslår att vi bara
bestämmer en tid och sen hör med Foton ifall de kan fota oss. Jonas
föreslår att vi gör det i samband med ett styretmöte. Tarek tycker inte
att det är så smidigt att ha det under ett möte. Det uttrycks från flera
håll att ett det hade varit enklast att ta det under ett styretmöte. Det
är svårt att hitta tid då aspar kommer att delta nästa vecka.

Beslut: att bordlägga frågan till nästa vecka.

§12 Present SaFT Vi ska snart ge oss iväg till Uppsala för SaFT och det hade varit roligt
att ge bort en presen till de som arrangerar. Vi har ingen budget till
detta så det får komma ur vår egna ficka. Det bollas lite olika idéer men
tillslut landar det på en flaska bäska och potentiellt några ägg.
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§13 Övriga frågor

§13.1 Aspar på styretmöte Karim förklarar att han gärna har med aspar till ett styretmöte. Då
Hugo kommer att ha med nollk aspar till nästa möte föreslår Fredrik
att Karim tar med sina aspar mötet därpå.

§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:06!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Alexandru Golic
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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