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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-12-12

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

Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:06!

§2 Val av justerare Jonas Bohlin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Inval FinForm Alexander Körner söker posten som ledamot i FinForm. Han går andra
året i tekniskt fysik och känner att han uppfyller det första kriteriet för
att vara FinForm. Han är nämligen del av phaddergruppen 666. Han
menar att det finns områden som kan utforskas. Tarek undrar vad han
menar med detta. Han säger att han exempelvis gärna hade sätt perso-
nintervjuer så som Hans Malmström översätter tio gettouttryck.

Mötet tycker att han värkar jättebra.

Beslut: att välja in Alexander Körner till ledamot i FinForm

§5 Runda bordet Kärnstyret: Hannes har varit sjuk, accesserna har äntligen löst sig och
han ska hjälpa till att sälja sektionsmerch idag. Fredrik har varit ledig
och bakat samt mailat. Tarek har varit på möte med SYV och mailat.
Tobias har arbetat på kvartalsrapporten. Alex påpekar att det varit
styretkalas. Han har även mailat och varit på möte med gamla fysik-
teknologer vilket var spännande. Sara har ätit för mycket potatis. Har
även sett till att ventilationen i KINSLS blivit fixad.
DP: Har arrat DuP med erfarenheter från affärsresan. De har även lagat
en massa mat inför julbordet och planerat aspning.
F6: Har preppat mat inför olika arr samt networkat med KFKB.
Fnollk: Har haft sitt sista asparrangemang och har inval ikväll.
SNF: Albert förklarar att Albin har letat föreläsare till Cocktailpartyt
och SNFöreläsningar. De har även planerat ett meddelande till sektio-
nen där de ska presentera deras nya system för kursutvärdering.
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Foc: Har handlat inför sektionsmötet och fixat hattar.
FARM: Har inval ikväll. Bubbel är införskaffat och det ska bli kul! Har
även tänkt en del på överlämningen.

§6 Talmanens nya hattar Therese presenterar de hattar som Foc har införskaffat till talmansper-
sidiet. De ligger på runt 200kr per hatt. Styret anser att hattarna är
lämpliga och passa väl.

Beslut: att godkänna Focs inköp av hattar till talmanspresidiet.

§7 Prövning av
ordförandebeslut

Eftersom styret missat att behandla frågan om motionssvar till Focs
motion om en powerboard till Lord of the Rings och det var för sent
för att utlysa ett styrelsemöte innan den slutgiltiga föredragslistan till
sektionsmötet skulle skickas ut förklarar Fredrik att han blev tvungen
att ta ett ordförandebeslut i frågan. Styrelsen var emellertid delaktiga i
processen men formellt var det ett ordförandebeslut och behöver således
prövas detta styretmöte. Mötet anser därför att detta beslut var

Beslut: att godkänna och fastställa ordförandebeslutet.

§8 Sektionsaktivabastu Therese undrar ifall folk har hört med sina kommittéer vad det skulle
tycka om en sektionsaktivabastu. Hon förklarar att man kan avboka
senast 15 dagar innan så att man kan boka innan dess. Hugo säger att
Fnollk är taggade, Albert säger att hos SNF är ungefär 30% taggade.
Jonas säger att F6 är taggade men är även lite skeptisk. Kärnstyret är
också väldigt sugna. Frågan uppstår hurruvida nyinvalda bör vara med
och det konstateras att det är ett problem för framtida styret.

Mötet ajourneras i fem minuter.

§9 Teambuilding nya
ordförarna

Vi kommer att få två nya ledamot i styret och Fredrik undrar hur vi
lämpligen teambuildar med dem. Det konstateras att det inte riktigt
finns någon budget kvar. Karim och Hugo förklarar att de åkte upp till
en stuga, myste och hade lite diskussionpass. De stod även för kostna-
derna själva. Hugo påpekar även att ifall detta är det sista styretmötet
för året så kommer det inte finnas en möjlighet för den nyinvalda att föl-
ja med och se hur det fungerar innan denna går på. Tarek säger att han
kommer att kalla till ett möte nästa vecka. Sara undrar ifall vi återigen
kan teambuilda i Jonas stuga. Tarek säger att det hade varit kul men
att det nog hade blivit dyrt eftersom vi den här gången inte har någon
budget. Det största delen av kostnaden gick åt att hyra helikoptern och
det påpekas att man lämpligen lånar fler bilar nästa vecka.

§10 Arbetsgrupp Kemis
nya lokaler

Nikola söker representanter till en arbetsgrupp som ska undersöka hur
kemis nya lokaler ska brukas. Det som har sagts är att det kanske skulle
bli något utbyte som liknar FARM rummet. Alex undrar ifall det finns
föreningar som är intresserade och Tarek påpekar att FIF och SNF tro-
ligtvis skulle vara sugna. Karim tycker att det är enklare om Ernst och
KARG istället flyttar till kemi så kan SNF och FIF ta del av Farms
rum. Albert trycker på att FIF hade behövt ett ordentligt förvaringsut-
rymme för deras saker. Tarek säger att han kan vara representant ifall
ingen annan är intresserad.

Beslut: att välja Tarek till representant i arbetsgruppen för kemis nya
lokaler.
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§11 Övriga frågor

§11.1 Skyddsrummet Tarek undrar ifall folk har sett till så att deras saker ligger rätt i skydds-
rummet. Det är nämligen väldigt stökigt där just nu och han kommer
inom kort att slänga det som ligger på golvet och skräpar. Fnollk hade
ännu inte gjort det men ska ta tag i det snart.

§11.2 Julkort Alex ska snart fixa julkortet och undrar del vart man kan göra det och
dels hur många som bör tryckas. Axel påpekar att DPs pr ansvariga
hade fixat det på en hemsida som var billig och smidig. Angående vilka
som bör få så nämns ny och gammla PA, alla styren som var del av SaFT
samt alla som kom på styretkalaset. Ungefär 50 exemplar bör funka.

§11.3 Möte nya PA Hugo påpekar att de gammla programansvariga kände till traditioner-
na på sektionen och gav Fnollk mycket frihet under mottagningen. Han
hade därför gärna sett att man hade något möte med nyinvalda pro-
grammansvariga och undrar ifall styret har något möte planerat. Alex
påpekar att kärnstyret har planerat några möten i sammarbete med
SYV. Karim påpekar att Jana och Johan troligtvis kommer att ha nå-
gon form av överlämning med de nyinvalda. Hugo säger att de isåfall har
det i sin överlämning att Fnollk ska höra med styret angående kontakt
med nya PA. Fredrik tänker att styret bokar in ett möte med nya PA
ganska strax efter de har gått på.

§12 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 12:58!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Jonas Bohlin
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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