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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2020-03-16

Tid: 13:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren till 15:02

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Carl Strandby
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell till 14:40

Ordförande FARM Richard Svensson
Talman David Winroth

§1 Mötets öppnande Tarek öppnar mötet 13:07!

§2 Val av justerare Tobias Gabrielii väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Inställning av
arrangemang pga corona

§4.1 Särskilda arrangemang Axel informerar om det DP sagt på sitt möte angående kommande ar-
rangemang. Det är inte helt spikat men pubrundan kommer troligtvis
ställas in. Dels för smittrisken men även för att det troligtvis kommer att
vara mycket få som deltar. Albert berättar vad SNF sagt om cocktail-
partyt. De planerar att göra samma som pubrundan, det vill säga ifall
den ställs in så ställs cocktailpartyt in. Tobias påpekar att just cocktail
partyt är lite flexibelt och att man skulle kunna ha den vid ett senare
tillfälle. Albert håller med.

Frågan om större asparrangemang tas upp. Fredrik trycker på att det
kritiska är antalet personer som deltar i de olika arrangemangen. Jonas
vill gärna att aspgasquen diskuteras då den faller under denna kategori.

Mötet ajourneras i fyra minuter
Jonas förklarar att han har haft kontakt med VSO och att det hitills
inte finns några planer på att stänga gasquen. Han tror dock att många
sektioner individuellt kommer att ställa in sina gasquer. Jonas menar
att F6 gärna vill hålla sig på samma sida som sektionen med detta.
Fredrik tycker att gasquen räknas som gasquen och att det är upp till
VSO och inte sektionen att avgöra. David håller med i lite av det Fred-
rik säger men menar även att det ändå är sektionens arrangemang och
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att ifall vi inte tycker att pubrunda och cocktailparty är lämpligt så
bör vi även överväga att ställa in gasquer. Albert trycker på att det-
ta är ett asp-arrangemang och att det då är viktigt för asparna att ha
fått testa på hur det är att arrangera på gasquen. Jonas menar att det
liknar pubrundan en del i och med att det troligtvis är mycket få per-
soner som kommer på arrangemanget. Alex förklarar att han inte håller
med Fredrik och menar att VSO troligtvis kommer att lyssna mycket
på vad sektionerna har att säga. Tarek föreslår alternativet att hålla i
en sittning men inte eftersläpp. Richard säger att vi till stor del kan
ta egna beslut och att vi inte behöver reagera på vad Chalmers säger.
Tobias påpekar att det inte är särskilt ekonomiskt gynnsamt att hålla
uppe gasquen i detta läge. Han förklarar även att han till viss del håller
med Fredrik men menar även att det till stor del är vårt egna ansvar.
Albert påpekar också att MSB sagt att man ska kunna fortsätta leva
som vanligt om man inte är smittad. Richard håller inte med om detta.
Alex tycker det känna väldigt konstigt att inte behandla pubrundan och
gasquen lika då det är väldigt lika arrangemang. Han trycker även på
att just eftersom det är ett asp-arrangemang så skulle folk som kanske
egentligen inte bör gå på arret, gå eftersom de inte vill missa något vik-
tigt tillfälle. Albert menar att det är stor skillnad på storhetsgraden av
pubrundor och gasquen. Han menar att gasquen är mer isolerat.

Carl tycker inte att gasquen bör vara öppen eller att man åtminstone
skippar eftersläppet. Han känner att det hade varit klokt att säga att
gasquen är preliminärt stängd så anpassar man sig utifrån situationen.
Jonas påpekar att gasquen har tagit bort avbokningsavgiften under allt
detta så att de skulle kunna avboka allt några dagar innan. Han trycker
även på att det är viktigt för asparna att passa på att hålla i detta men
att det kan bli mycket kostsamt att hålla öppet gasquen, framförallt
om det endast är sittning. Fredrik menar att man bör följa MSB då de
är mer kvalificerade än vad vi studenter är. Angående den ekonomiska
frågan så håller Tobias med om att det kan bli kostsamt att endast
hålla en sittning men vill även trycka på att man inte bör ta besluten
endast utifrån den ekonomiska aspekten. Han håller inte heller riktigt
med Fredrik och påpekar att förflyttningen av tentorna inte var ett
krav. Alex håller med om det Tobias sagt och förklarar att staten inte
stänger ner allt eftersom det inte riktigt är möjligt och menar att vi
kan ta en viktigt ställning i frågan och hjälpa till att hålla epidemin
begränsad. Fredrik yrkar på att vi preliminärt arrangerar en gasque
och säger till kåren att vi gör som de anser lämpligt. Richard menar
att Sverige är väldigt lös i sina riktlinjer till skillnad från många andra
länder. Han menar att alla medborgare då får ett eget ansvar för att
vi ska kunna platta ut kurvan och inte överbelasta sjukvården. Tarek
håller med Richard men förstår även hur viktigt det är att hålla i dessa
arrangemang. Han tycker att endast sittning är en bra mellanåtgärd.
De olika yrkandena ställs mot varandra.

Beslut: att F6 ej ska arrangera en gasque under aspningen.

Nästa punkt som tas upp är DP:s hemliga resa. Axel förklarar att stan-
dardupplägget inte längre går att genomföra och att DP därför kommer
ha ett alternativt upplägg på denna resa. Sillfrukosten ligger långt fram
så de avvaktar med att ta något beslut om denna. Jonas förklarar att
F6 hade tänkt att hålla i sin resa som tidigare planerat. Fredrik tyc-
ker att det låter bra men vill trycka på att man vill minimera antalet
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människor och exempelvis inte ha med pateter. Jonas säger att det är
möjligt att genomföra resan utan pateter, även om de är viktiga för
stämningen. Detsamma gäller för DP. Det diskuteras huruvida vi bör
ta något beslut kring detta. Carl funderar på ifall man bör skilja på
pateter som inte längre gå på teknisk fysik och de som gör det. Fredrik
menar att poängen är att minska antalet människor och att det då inte
tjänar något syfte att skilja på pateter.

Beslut: att F6 och DP själva får avgöra hur de vill göra med pateter
på aspresan.

Frågan om hur man skulle hålla i ett sektionsmöte tas upp. David för-
klarar att talmanspresidiet planerar att anpassa sig efter Chalmers re-
kommendationer. Ifall de tycker att det är rimligt att ha föreläsning i
hörsalar så kan talmanspresidiet ha sektionsmöte i en hörsal. Gällande
alternativ så har de diskuterat möjligheten att hålla i det online eller
att skjuta på sektionsmötet. Hannes påpekar att ifall man inte skulle
ha ett sektionsmöte så skulle styret kunna ta beslut då detta kan räk-
nas som ett brådskande ärende. Fredrik tycker att alternativet att inte
ha ett sektionsmöte inte är hållbart. Han tror mer på att man skulle
lösa allt på ett styretmöte istället. Tobias håller med om att ifall fö-
reläsningar fortfarande hålls så hade sektionsmötet fortfarande kunnat
hållas men menar att det hade varit mycket gynnsamt att ha ett system
för att kunna delta online. Tarek tänker att man hade kunnat kika på
alternativet att lösa det online men att ifall det inte skulle gå så ha-
de man kunnat lösa det på ett styretmöte. Alex tycker att det känns
konstigt att lösa det på ett styretmöte då visst folk behöver delta för
att kunna bli invalda men alla inte kommer att kunna vara närvarande.
Carl menar att ifall saker skulle lösas på ett styretmöte så skulle man
ha en väldigt annorlunda process där fler personer kan få sin åsikt hörd.
David förklarar även att ifall de skulle hålla i ett sektionsmöte i en hör-
sal så skulle de minska smittrisken så gott som det går. Bakisclubben
hade exempelvis inte kommit in och slängt ut bakelser. Fredrik håller
med om det som Carl sagt och säger att man exempelvis skulle kunna
livestreama det och låta folk skicka in sina åsikter. Alex påpekar att vi
har ett bra röstsystem för att hålla i ett möte online men menar att det
då är mycket svårt att kunna justera in och ut folk.

Mötet ajourneras i fem minuter

Carl förklarar att beslutet nu väger väldigt mycket på vilka möjligheter
vi har att hålla i sektionsmötet och föreslår således att man bordlägger
frågan till nästkommande styretmöte så att man kan undersöka möjlig-
heterna att hålla i saker online. Fredrik håller med Carl och tänker att
man kan be talmanspresidiet att undersöka detta. Carl jämkar sig med
Fredrik. Alex säger att han gärna vill veta i god tid ifall mötet kommer
att hållas online då det finns mycket som behövs fixas. Albert föreslår
även att sekreteraren skulle vara med i denna processen. Hannes säger
att han skulle kunna göra detta.

Beslut: att bordlägga frågan och ålägga sekreteraren att tillsammans
med talmanspresidiet undersöka möjliga lösningar.

§4.2 Gränsen på antalet
personer

Det diskuteras om man bör sätta en max gräns för övriga arrangemang
så som tacksittningar. Jonas tycker att det hade varit rimligt med en
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gräns på ungefär 50 personer. Axel tycker inte att man bör sätta en hård
gräns men att man skulle kunna ha tydliga riktlinjer med en ungefärlig
gräns. Alex tycker det låter rimligt men menar att man här lämpligen
följer Chalmers direktiv. Han tänker även att bokning av Focus är något
man bör diskutera framöver. Albert håller med Alex i att man ska följa
det Chalmers eller hälsomyndigheten säger. Hannes menar att han håller
med det som sagts men säger även att man här kan ta en mer ledande
roll och trycker på att det endast är riktlinjer som skulle publiceras.
Tarek håller med om det som Hannes sagt. Tobias har svårt att se att
de spontana arrangemang på Focus skulle överstiga de antal deltagare
i arrangemang som diskuterats tidigare. Albert menar att det kan bli
svårt ifall alla går ut med olika direktiv angående detta men förstår
ändå vad Hannes menade. Richard förklarar att man inte förlorar något
på att stänga ner men att det finns negativa konsekvenser med att ha
för öppet. Alex håller till viss del med om det Richard säger men menar
även att det inte bara finns negativa konsekvenser med att ha öppet.
Albert håller med och trycker på att det till viss del sänker livskvalitén
för många då vi stänger ner arrangemang på sektionen. Fredrik känner
att det inte är nödvändigt att vi går ut och sätter någon gräns, även
om det endast är en rekommendation. Han menar att det inte finns så
många arrangemang som berörs och att det då blir mer förvirrande ifall
folk får information från ännu mer källor. Richard funderar även på
huruvida det är lämpligt att ens hålla Focus öppet under denna period
men medger att detta kanske bör behandlas vid något senare tillfälle.
Alex vill yrka på att höra gränsen av rekommendationen till 70 personer
på ett arrangemang så att andra arrangemang så som sillfrukosten ej
överstiger denna gräns. Yrkandena ställs mot varandra

Beslut: att inte gå ut met någon gräns eller riktlinjer angående
antalet deltagare i arrangemang.

§5 Övriga frågor

§5.1 Gå ut med information Hannes undrar ifall man bör gå ut med ett officiellt inlägg rörande ar-
rangemang. Axel tänker att det hade kunnat vara bra ifall vi har något
särskilt vi vill informera om men att det annars finns mycket som redan
är sagt. Fredrik tänker att det skulle kunna bli konstigt att gå ut med
info om arrangemangen och menar att det löser sig bra då de berörda
föreningarna själva troligtvis kommer att gå ut med information. Tobias
förstår att det skulle kunna bli konstigt ifall man behöver läsa ett mö-
tesprotokoll för att ta del av dessa beslut. Hannes håller med det Fredrik
säger och menar att vi inte har tagit så många konkreta beslut detta
möte. Richard håller med Hannes och påpekar att vi inte har varit så
enade i alla beslut. Carl menar att det kan vara nyttigt att gå ut med
information angående de diskussioner som har förts under mötet så att
folk inte behöver höra det i andrahand. Det föreslås att Hannes skriver
ett sådant inlägg.

Beslut: att gå ut med information angående vad som diskuterats på
dagens möte.

§6 Mötets avslutande Tarek avslutar mötet 15:30!
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Göteborg den

Tarek Alhaskir
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Tobias Gabrielii
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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