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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-12-05

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
Ordförande Foc Therese Gardell till 13:06

Ordförande FARM Karim Hasseli
Ordförande Valberedningen Matilda Hanes från 12:04 till 12:10

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Axel Prebensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Fastställande av
gruppnomineringar

Valberedningen har tagit fram sina nomineringar för FARM och FnollK
2020 och styret behöver nu godkänna dessa. Sara tycker att nomine-
ringarna verkar rimliga. Fredrik påpekar att det inte är någon TM som
blev nominerad till FnollK. Matilda förklarar att de valde att ta andra
egenskaper i beaktning för att främja gruppdynamiken.

Beslut: att fastställa valberedningens nominering till FnollK 2020.

Beslut: att fastställa valberedningens nominering till FARM 2020.

§5 Avhopp BalNgt Emma Olger har meddelat styret och förklarat att då hon inte längre
kommer att gå kvar på teknisk fysik inte anser det lämpligt att hon
skulle sitta kvar på sin post som ledamot i BalNgt. Hon önskar därför
säga av sig från posten. Mötet anser att detta är rimligt.

Beslut: att godkänna Emmas avhopp från BalNgt.

§6 Runda bordet Kärnstyret: Alex har resetat lite lösenord. Hannes har fixat med frack-
banden och accesser. Fredrik har mailat och suttit upp möten. Sara har
valberett FnollK. Hon har även lackat ur på chalmers fastigheter och
förklarar att det lönar sig att vara arg. Tarek har mailat runt. Tobias
har mailat runt angående äskningar och andra frågor.
DP: Har varit på buisness trip.
F6: Har varit på gasqueråd som inte gick så bra.
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Fnollk: Har haft valberedning.
SNF: Det har börjat trilla in kursenkäter som SNF kikar på. Det är
även UU snart där de ska utvärdera studentrösten.
Foc: Har arrangerat flipperturnering och meckat flipper. Gick bra, myc-
ket toast såldes.
FARM: Har haft intervjuer med valberedningen. Tycker att det blev ett
bra gäng.

§7 Motioner

§7.1 Motion om
sektionssång

Det har kommit in en motion från bland annat sektionens sångförmän
där de förklarar att de ihop om att bidra till solidariteten på sektionen
har skrivit en sång som speglar alla delar av en F:ares liv. Sången kallas
Dragos Dragos och motionärerna yrkar om att låten ska bli F-sektionens
officiella sång samt att ålägga vice talman att tillse att sektionssången
tas upp varje sektionsmöte.

Sara ber Alex som är en av motionärerna att ta upp sången så att
mötet får en idé av hur den låter. Alex tar upp Dragos Dragos för
resten av mötet. Tarek tycker att det är kul att ha på sektionsmötet
men tänker att det kanske hade varit mer lämpligt att ha på sittningar.
Alex tycker att det känns lite intrusivt att ha tvinga alla sittningar att
ha en sådan lång sång. Albert tycker att det är något sektionsmötet vet
bättre själva ifall de vill ha och att vi inte borde komma med så mycket
motyrkanden. Fredrik håller inte med. Tobias tycker att motionen låter
bra. Axel undrar ifall sektionsmötet kommer att vara så sugna på att
sjunga. Albert förtydligar att han tycker att det låter som en rolig idé
men att det är ett sådant beslut som vi lämpligtvis är ganska neutrala
i. Det diskuteras vad ett lämpligt yrkande skulle vara. Alex yrkar på
godkännande i sin helhet. Tobias yrkar på ett neutralt bifall där vi
förklarar att vi tycker att det är upp till sektionsmötet. Axel yrkar
istället på neutralt avslag.

Beslut: att bifalla Axels yrkande

§8 Äskningar

§8.1 Fabiola-arr Fabiola har skickat flera äskningar. De vill ha 200 kr för en föreläsning,
200 kr för en apsfika och 1500 kr för ett bastu-arr. Jonas tycker att det
låter kul och att man bör godkänna äskningen. Sara undrar hur många
som var på förra bastun. Ungefär 40 personer säger Therese.

Beslut: att godkänna äskningarna

§8.2 Julkalender frukoxt Jonas förklarar att F6 den senaste tiden har visat julkalendern och bju-
digt på frukost varje morgon på Focus. Det har varit många som kommit
(ungefär 25-35 personer) och F6 har nu slut på de pengar som var bered-
da att lägga, 700kr. Därför äskar de nu 2500 kr för att kunna fortsätta
med detta. Sara tycker att det låter mysigt. Tobias tycker även att det är
jättemysigt och att äskningen bör bifallas. Jonas yrkar på att godkänna
äskningen.

Beslut: att godkänna äskningen.
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§9 Godkända äskningar Tobias har godkännt flera äskningar. Foton har köpt nya batterier för
299 kr. BalNgt har fått 80 kr för ett hänglås. Talmanpresidiet har köpt in
en klubba för 645 kr. Slutligen har bakisclubben fått 800 kr för att baka
luccebullar till sektionsmötet. Fredrik undrar ifall detta är inom ramen
av bakisclubbens planerade kostnader. Alex förklarar att de nästa möte
tänkte baka chockladbollar vilket är så billigt att det kommer gå ganska
jämnt ut. Albert undrar var det var för fel på förra klubban, Tobias säger
att den var tråkig. Sara yrkar på att godkänna alla äskningar i klump.

Beslut: att fastställa godkännandet av äskningarna.

§10 Access särskild
ledamot

Det har kommit önskemål från bland annat särskild ledamot men även
från andra om att kunna få access till Focus då dessa nu mera är del
av andra sektioner. Frågan som lyfts är huruvida posten som särskild
ledamot bör ha access till Focus. Det diskuteras en del kring teknikali-
teterna bakom detta. Sara yrkar på att särskild ledamot ska få access
till Focus. Tarek tycker tvärtom och yrkar på att de inte ska ha access
till Focus. Alex tycker att det känns ganska konstigt att vi skulle lita
på dem att vara sektionsaktiva, men inte lita på dem tillräckligt mycket
för att de ska få ha access till Focus. Fredrik tycker också att de bör få
access, han menar att de blir särskild ledamot för att kunna engegera
sig i sektionen och att de då är väldigt konstigt ifall de inte ska få access.

Beslut: att särskild ledamot ska få access till Focus.

§11 Pengar till föreningar Under föregående möte diskuterades det vilken summa pengar som bör
erbjudas till föreningar för saker så som aspning, teanbuilding och så
vidare. Tarek säger att han tycker det hade varit en bra idé att ge
föreningarna lite extra då de gör en del för sektionen. Tobias förklarar
att det skulle vara möjligt men att det kanske inte skulle göra så mycket.
Tidigare möten har det talats om 50 kr per person för teambuilding och
ytterliggare 50 kr per person för överlämning. Fredrik påpekar att vi
tidigare sagt att det är bra med en lägre gräns som sedan skulle kunna
höjas. Karim anser att den summan pengar är lite låg, han menar att
det knappt räcker för mat. Albert tycker att vi inte bör sponsra med
för mycket pengar, framförallt när det kommer till matkostaden. Han
menar att ifall en förening skulle vilja göra något extra så kan de äska
separat. Alex säger att vi inte kan veta helt säkert hur mycket pengar
som kommer att gå åt och påpekar att det endast rör en policy som är
ganska enkel att ändra. Tobias håller med Albert och konstaterar att
tanken inte är att folk ska köpa dyr mat. Fredrik håller instämmer.

§12 Bra datum för nästa
SaFT

Teknisk fysik i Umeå har hört av sig till oss och undrar vilket vecka i
april som passar bäst för oss att åka på SaFT. Fredrik presenterar några
förslag. 24/4-26/4 tycks funka bäst och 3/4-5/4 blir vårt andrahandsval.

§13 Övriga frågor

§13.1 Sektionsaktivastädet Axel förklarar att det verkar som att många inte kommer kunna delta i
sektionsaktivastädet den 8/12 och undrar ifall det det hade varit lämp-
ligt att flytta det till lördagen 7/12 istället. Fredrik tycker att det blir
enklast om vi har städet den 8:e eftersom det är så tätt inpå och alla
redan är informerade.
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§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:08!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Axel Prebensen
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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