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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2020-01-23

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 från 12:12
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Carl Strandby
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson
Talman David Winroth

Ledamot Piff och Puff Petter Miltén från 12:15 till 12:41

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Alexandru Golic väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Kärnstyret: Alex har resetat lösenord och varit på möte med Weidow.
Hannes har fixat med accesser, beställt F-tygmärken och uppdaterat
styrdokument. Sara har felanmält en del saker, bland annat att det var
varmt och kvavt i FB. Hon ligger även på angående situationen i GD och
samtalar med SYV gällande en föreläsning om stresshantering. Fredrik
har varit på möten och mailat runt, har några meddelanden till sena-
re. Tarek har mailat och kallat till funktionärs möte samt fixat med de
nyligen uppsatta tavlorna. Tobias har fått lite äskningar och svarat på
lite mail.
F6: Har arrat et-brunch, filmat aspfilm och suttit upp aspaffischer, ska
arra gasque imorgon.
Fnollk: Nya Fnollk har haft sitt första möte och sytt overaller.
SNF: Har haft möte med Weidow och planerat möte med Julie. De har
även bakat bullar för de som svarar på studentbarometern.
Foc: Har meckat flipper och förberett sektionsbastu, Foc kommer även
att delta i dagens pubrunda.
FARM: Farm 2020 är officiellt igång och fick sin första sale igår!
David: Talmanspresidiet har fått upp protokollet från det senaste sek-
tionsmötet.

§5 Talman Vi behöver fastställa datumet för nästa sektionsmöte och talman föreslår
den 27:e februari.
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Beslut: att fastställa talmans förslag på datum för sektionsmötet
läsperiod 3.

§6 Adjungeringar

Beslut: att inadjungera Petter Miltén med närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt.

§7 Tryckerisaker

§7.1 Långsiktig användning För tillfället har Petter ansvaret för all tryckning med de införskaffa-
de tryckeri maskinerna, något som han medger inte håller i längden.
Han har skrivit instruktioner för att kunna överlämna ansvaret. Frågan
uppstår vem/vilka som möjligtvis skulle kunna ta ansvaret. 3D-teamet
kommer på tal. Tarek är lite skeptisk då 3D-teamet inte egentligen är
så tätt kopplade till sektionen. Petter förklarar att 3D-teamet uttryckt
önskemål om att faktiskt bli mer kopplade till sektionen. Tobias frågar
hur mycket jobb det är att ha ansvar över trycket. Petter svarar att det
inte var särskilt mycket jobb, det viktiga är bara att informationen går
vidare. Tobias undrar om sekreteraren möjligtvis skulle kunna ansvara
för trycket i och med att det redan talats om att den ska få ansvar för in-
ventarie. Albert tänker att det hade varit bra att ha en funktionärspost
som är ansvarig för försäljning av sektionsprylar samt tryck. Tarek tyc-
ker att Alberts förslag lät bra. Fredrik är oroad över att denna position
inte skulle vara särskilt atraktiv. Han tänker att man möjligtvis hade
kunnat lägga ansvaret på info ansvariga i diverse kommitéer. Jonas och
Tobias tänker i samma spår som Fredrik. Tobias trycker dock på att PR
ansvariga då inte bör vara ansvariga för att ta betalt. Hannes är skeptisk
mot denna idé och menar att man skulle kunna ge funktionärsposten
fler förmåner ifall man är oroad att ingen kommer söka. Tarek känner
likadant. Richard menar att man skulle kunna gå ut och leta efter folk
som är intresserade att sitta på denna post och ifall detta inte funkar,
då övergå till det andra alternativet. Carl föreslår att man skulle kunna
ha någon utbildning likt den 3D-teamet håller i, där folk kan få ett sorts
”körkort” för att kunna få använda tryckmaskinen ensam.

Beslut: att bordlägga frågan

§7.2 Användning utanför
sektionen

Petter tycker att det är kul att låta folk utanför sektionen använda tryc-
keriprylarna till den grad att vi inte blir en konkurrent till teknologtryck.
Han känner emellertid att det också hade varit tråkigt om det bara är
folks nära kompisar som då får trycka. Tobias tänker att det inte hade
varit något problem att låta utomstående göra det men att det då är
lämpligt att då ta extra betalt för slitage med mera. Albert håller med.
Axel tycker också att utomstående hade kunnat få använda den men att
man då ska kunna säga stopp ifall det blir för mycket. Petter tar även
upp frågan angående vilken policy man ska ha för sektionsmedlemmar
gentemot föreningar. För tillfället skiljer sig dessa inte åt. Mötet anser
att det är rimligt att fortsätta på detta vis tills vidare.

§8 Info Piff och Puff Designen på sektionsflaggan har bestämts och Petter hade planerat att
trycka den här vilket inte bör vara några problem.

Sektionsgrillen byggdes för ett tag sedan och Petter tycker att det är
synd att inte någon tar hand om den och att man inte ser den användas
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så mycket.

Petter undrar även hur man ska föra vidare informationen om hur
man beställer sektionshoodies och sektionsflugor. Fredrik tänker att det
lämpligen ligger på sekreteraren. Hannes håller med.

Petter förklarar att som det ser ut nu så har Piff och Puff inte haft den
roll på sektionen som den ursprungligen var tänkt att ha. Istället har de
mer gjort roliga saker. Han nämner att en roll som sammanfogar sek-
tionsfunktionärerna hade varit rimlig men tänker även att detta kanske
hade kunnat ligga på sekreteraren.

§9 Godkända äskningar Tobias har godkänt några äskningar under jul och vill nu har styrets
medtyckande. FnollK ville ha utökad aspbudget med 871 kr, Foton ville
ha 806,8 kr för fototavlor. F6 fick 2000 kr till mat på ET-brunschen.
Foton fick även 809 kr för lampor till porträttfotografering.

Beslut: att fastställa godkännandet av äskningarna.

§10 Äskning Foton Foton har även äskat pengar för stativ och fotoskärmar för 1305,4 kr.
Tarek tycker att de gärna kan få pengar för stativ då de underlättar
mycket av deras arbete. Han tycker däremot att duken känns onödig då
en vägg eller en projektorduk funkar fint. Carl tycker att det har varit kul
att ha dukar på olika arrangemang som folk kan få ta fina bilder med.
Alex undrar vart man skulle kunna förvara duken och Fredrik svarar
att den går att vika ihop så det troligtvis inte är något problem. Tobias
håller med det som sagts om att stativen är rimliga men att duken inte
är så nödvändig.

Beslut: att godkänna äskningen med ändringen att de endast får
306,40 kr för stativ.

§11 Ansökan
seniormedlem

Vi har fått in en ansökan från Edvin Listo Zec om att få bli seniormedlem
på sektionen, han menar att det verkar väldigt kul. Fredrik förtydligar
vad det innebär att vara seniormedlem. Tarek är oroad för att medlem-
mar som seniormedlemmar och särskilda ledamot ska ta platser från
andra sektionsmedlemmar på arrangemang så som sektionens middag.
Alex tycker att det låter som ett problem med seniormedlemmar som
helhet men menar att Edvin är en mycket lämplig seniormedlem.

Beslut: att bifalla Edvin Listo Zecs ansökan om att bli seniormedlem.

Beslutet var enhälligt.

§12 Weidows önskemål
programråd

Den nya programansvariga Jonathan Weidow har lite önskemål angåen-
de vilka som sitter som programrådsrepresentanter. Han skulle vilja att
det satt åtminstone en tjej och att en gick i årskurs 2 och den andra an-
tingen årskurs 1 eller 3. Han tänker även att ifall representanterna skulle
sitta i två år så hade det förbättrat kontinuiteten. Vi uppfyller för till-
fället inte detta önskemål och skulle då behöva välja om åtminstone en
representant. Fredrik är skeptisk till önskemålet om att ha åtminstone
en tjej då det redan är lågt söktryck till positionerna som program-
mrådsrepresentanter och han känner att det inte hade blivit bättre av
att försöka tvinga någon att sitta som det då den egentligen inte vill.
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Richard anser också att önskemålet inte riktigt är så rimligt då det in-
te reflekterar antaler killar gentemot tjejer på sektionen. Sara trycker
på att det är bland annat den fördelningen som Jonathan hoppas kun-
na ändra med detta. Albert håller med om att det inte känns som ett
lämpligt krav men menar att det är något som man kan ha i åtanke
i framtiden. Axel påpekar även att det inte är så klokt att riva upp
beslutet om invalet av de sittande programrådsrepresentanterna innan
man hittat någon ny som kan tänkar sig ta på sig rollen. Alex tycker att
det är enklast att låta de som sitter för tillfället sitta kvar och att man
sedan kan göra omkonstruktioner när nästa programrådsrepresentanter
ska väljas in.

Beslut: att ej riva upp beslutet om sittande
programrådsrepresentanter och att istället sikta på att välja in en
tredje programrådsrepresentant som uppfyller önskemålen.

§13 Bananflugor

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

§14 Datum teambuilding

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

§15 Övriga frågor

§15.1

§16 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:10!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Alexandru Golic
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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