
FY
S I
KT
EK

NOL
OGSEKTI O

N
EN

CHALMER
S

Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Möte 2019/20:STYR-18
Styretmötesprotokoll 2019-12-19

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2019-12-19

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Vice Ordförande Tarek Alhaskir

Kassör Tobias Gabrielii
Sekreterare Hannes Bergström

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Hugo Lom
Nyinvald Ordförande Fnollk Carl Strandby

Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande FARM Karim Hasseli från 13:15

Nyinvald ordförande FARM Richard Svensson
Talman David Winroth

§1 Mötets öppnande Tarek öppnar mötet 13:08!

§2 Val av justerare Hugo Lom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att inadjungera Carl Strandby och Richard Svensson med
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

§4 Runda bordet Kärnstyret: Tobias har inte gjort supermycket, väldigt mycket plugg.
Alex har skickat lite mail, vi har även fått utgivningsbeviset. Tarek var
på sektionsmötet. Hannes har sålt lite sektionsprylar under sektionsmö-
tet och pillat med accesser.
F6: Fixat käk till adventkalendermorgorna, även arrat gasque som gick
väldigt bra.
Fnollk: Har haft inval, varit chill.
SNF: Har tittat på cocktailparty och planerat möte med nya PA Jonat-
han Weidow.
FARM: Har tappat access till FARM rummet, Hannes tittar på det.
Pengar har även kommit in.
David: Har arrangerat sektionsmöte, vilket gick bra. Protokollet är ut-
skickat till justerarna.
Carl: Varit lugnt, ska snart ha överlämning.
Richard: Har haft ett möte och planerat överlämning.

§5 Access Focus Hannes förklarar att han fått ett önskemål om access till Focus från
en medlem i F-spexets styrelse. Denna person är inte sektionsmedlem
men det har tidigare år gått att lösa. Hannes tycker att det är rimligt i
och med att det är en post som använder lokalen mycket. Tobias tycker
också att det låter rimligt. Jonas menar att det känns konstigt att ge ut
accesser till folk som inte är sektionsmedlemmar men instämmer även
att det i det här fallet är ganska lämpligt. Albert håller med. Tarek
tänker att då tidigare år har gett ut access och det inte har varit några
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problem så bör det vara lugnt.

Beslut: att bevilja Weronica Ring access till Focus

§6 Lite info till nya ordf Tarek drar lite anmäl info för de nyinvalda ordförandena Carl och Ri-
chard. Han nämner bland annat styrdokument, teambuilding och SaFT.

§7 Sektionsmötet Föregående vecka var det sektionsmöte. Tarek menar att mötet gick bra
men att en viss fråga drog ut på tiden, den om antalet ledamotsposter i
FARM. David förklarar att det under kvällen inte rådde konsensus och
att det verkade som att folk tolkade frågan på olika sätt. Albert menar
att eftersom det i slutändad är sektionsmötet som är avgörende i frå-
gan, då är viktigt att man är tydligt med varför yrkandet ser ut som
det gör. Karim menar att FARMs yrkande var tydligt formulerad. Alex
tycker att argumentet bakom att ha färre ledamot är rimligt men att
det framfördes mer som att ”det räcker med så här många” istället för
att diskutera hur det kan skada gruppdynamiken. David säger att tal-
manspresidiet hade tolkat yrkandet som FARM hade menat men att det
kan ha rått förving bland mötesdeltagarna. Alex menar att det kändes
konstigt att de två som sökte ledamotsposter i FARM behövde vänta
utanför under hela diskussionen trots att den egentligen inte direkt rör-
de dem. Albert håller med. Hannes menar att det är svårt att kringgå
problemet och att ett ordningsbyte hade blivit svårt. Jonas håller med
Alex och Albert och säger att det kändes konstigt att de två sökan-
de blev uteslutna från diskussionen. Tobias håller med. Albert menar
att det handlar om en fråga om tillit till sektionsstyrelsen då de kan
fyllnadsvälja vakantsatta poster. David påpekar att denna situation är
väldigt unik och att en liknande situation troligtvis inte kommer att ske
igen. Karim håller med David och medger att sittande FARM kan har
bidragit till att diskussionen spårade ur då det bytte åsikt under mötet.
Han menar även att det hade varit enklare om kommittén hade kom-
municerat med styrelsen och talmanspresidiet i förväg för att förtydliga
dess åsikt. Alex tycker att det är fel väg att gå. Han menar att det
viktigaste är att man är väl förbered i hur man ska framföra yrkandet
under sektionsmötet. David säger att det inte hade varit en dålig idé att
ha bollat tanken med talmanspresidiet innan så att alla är införstådda
om hur yrkandet är syftat. Han förklarar att de i framtiden tänkt ta in
mer skriftliga yrkanden för att minska sannolikheten för missförstånd.
Albert menar att det egentligen handlar om två frågor. Dels om hur
FARM agerat och dels om man kan omstrukturera mötena så att detta
problem inte uppstår.

§8 Hedersmeldemmar Tarek har ett förslag på en nominering till sektionsmedlem som han tar
upp med resten av mötet.

§9 Övriga frågor

§9.1 SNF möte med PA SNF ska likt tidigare nämnt ha ett möte med nya programansvariga och
Albert sammanfattar SNFs tankar inför detta.

§9.2 Övriga tankar
sektionsmötet

Jonas tycker att sektionsmötet flöt på bra. Tarek menar att mötet gick
som vanligt, vissa punkter tog ganska lång tid men det är så det brukar
vara. Alex instämmer. Tobias kände att det var lite konstigt att folk
fick så olika mycket tid att prata under invalet av kassör i Fnollk. David
håller med och säger att talmanspresidiet till nästa möte tänkt yrka på
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tidsbegränsning för alla.

§10 Mötets avslutande Tarek avslutar mötet 14:13!

Göteborg den

Tarek Alhaskir
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Hugo Lom
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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