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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2020-04-16

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii 13:23

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande DP Axel Prebensen från 12:05
Ordförande F6 Jonas Bohlin till 13:23

Ordförande FnollK Carl Strandby
Ordförande SNF Albert Johansson

Ordförande FARM Richard Svensson
Talman David Winroth

Asp Karin Hult
Asp Albert Vesterlund
Asp Emelie Sjögren
Asp Joseph Löfving

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Tarek Alhaskir väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att inadjungera Karin Hult, Albert Vesterlund, Emelie
Sjögren och Joseph Löfving med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§4 Runda bordet Kärnstyret: Hannes har uppdaterat styrdokument, annars är allt bra.
Fredrik har blivit kallad till möte av Nikolas assistent. Även fått lite
frågor från spexet. Tarek har haft möte angående skyddsrumsförvaring.
Han ska även på ett möte gällande de nya lokalerna i utbildningsom-
rådet. Sara har jobbat på den fysiska arbetsmiljön i sin lägenhet inför
asparret ikväll. Tobias ska snart börja bokföra en del. Alex har pillat
med mail.
DP: Har inte gjort så mycket denna vecka.
F6: Jonas säger att det inte är så mycket som händer nu. De har haft
lite möten för intern valberedning och Jonas har börjat på en överläm-
ning. F6 kommer att ha en liten grillkväll för asparna som avslutning
på alltihopa.
Fnollk: Carl säger att han har det jättebra. FnollK arbetet flyter på,
den preliminära modulen är nu klar.
SNF: Det har inte hänt så mycket. Kåren vill att man ska hålla koll på
kurserna så att de hanterar situationen på ett bra sätt.
FARM: Har pratat med FOI, de vill sponsra oss med bland annat mat-
lådor. De har även fixat budget.
David: Har fixat med aspningen samt pillat på preliminär föredragnings-
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lista.

§5 Tillfällig mötesordning
sektionsmöte

§5.1 Beslutets typ Fredrik förklarar att vi behöver en ny mötesordning inför det kommande
sektionsmötet. Han anser att vi bör ta ett styretbeslut i egenskap av
sektionsmöte för att det ska förenkla situationen.

§5.2 Behandlande Det förtydligas att den föreslagna mötesordningen är samma som tagits
fram av talmanspresidiet i samarbete med sekreteraren. Tarek undrar
om man bör ta beslutet så att det endast gäller detta sektionsmöte.
Fredrik säger att han tänkte så men påpekar även att det inte spelar
någon roll då en ny mötesordning föreslås nästa läsår.

Beslut: att anta den föreslagna mötesordningen sektionsmötet
läsperiod 4.

Beslutet var enhälligt.

§6 Accesser
Skyddsrummet

Föregående möte påpekades det att flera funktionärer/sektionsföreningar
skulle kunna få access till skyddsrummet i och med det utökade utrym-
met. Tarek har haft möte med de berörda föreningarna och förklarar nu
vad de kommit fram till. Alternativ som togs upp var att byta till ett
kodlås där koden byts ut regelbundet alternativt att föreningarna skulle
få 1-2 nycklar och att det sedan skulle finnas lånenycklar man kan hämta
ut vid arrangemang. Tarek tycker att det senare förslaget är bäst. Foton
vill även att kassaskåpet med kameran flyttas till skyddsrummet. Jonas
tycker mycket om idén med kodlås men medger att det är mindre säkert.
Tobias håller med Jonas och menar även att det håller på att bli mycket
nycklar i omlopp. Hannes säger att det är mycket enklare administrativt
med kodlås men trycker på att man då behöver byta kod regelbundet
och förmedla detta på ett smidigt sätt. Albert håller med om att kodlås
är mycket enkelt och påpekar att nycklar kan ge en falsk säkerhet ifall de
försvinner. Alex är lite splittrad i frågan. Fredrik tänker fortfarande att
det blir mycket enklare med nyckel då mängden folk som får access med
ett kodlås är mycket stor. Han menar att exempelvis F-spexet kommer
att ha väldigt många som går in och ut. Albert påpekar att man skulle
kunna ändra ifall det blir ett problem och man märker att folk springer
ut och in hela tiden. Tarek skulle vilja bordlägga frågan så att han får
möjlighet att undersöka vilka alternativ som finns där ute.

Beslut: att bordlägga frågan om access till skyddsrummet till ett
senare styretmöte.

Frågan om att flytta kassaskåpet till skyddsrummet kvarstår. Tobias
tycker att det skulle bli mycket smidigt och att det låter som en bra
lösning. Jonas och Hannes håller med. Fredrik säger att han är lite
nervös och menar att styretrummet känns mer säkert. Han säger att
man då skulle kunna fästa den på något sätt i skyddsrummet. Jonas
tänker att ifall man verkligen har bestämt sig för att sno kameran så
spelar det inte någon roll vart det bevaras. Karin påpekar att man isåfall
skulle kunna få loggen på kortaccessen.

Beslut: att flytta kassaskåpet till skyddsrummet.
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§7 Äskning Spidera Spidera har tidigare ombetts skicka en detaljerad äskning på en ny server
till FTEK sidan. De har nu skickat denna där de äskar 13 000 kr för
alltihopa. Tobias tycker att den känns vettig och påpekar att vi har
mycket pengar kvar på grund av inställda arrangemang. Tarek håller
med och menar att vi redan har diskuterat frågan ganska utförligt.

Beslut: att godkänna äskningen.

§8 Corona situationen
nästa läsår

Fredrik vill diskutera de kommande svårigheterna i och med rådande
epidemi, främst mottagningen. Tarek förklarar att kåren har sagt att
man ska vara beredda på att allt kan hända. Han undrar hur FnollK
ser på detta. Carl förklarar att FnollK har utgått från att mottagningen
kommer att gå till som vanligt. Han har dock några förslag på hur man
skulle anpassa arrangemang. Fredrik trycker på att det skulle kunna ta
mycket tid att fixa detta och föreslår att FnollK börjar planera utifrån
att vissa arrangemang inte går att genomföra. Albert påpekar att det
är omöjligt att säga vad som kan hända och menar att det är väldigt
mycket för FnollK att planera två separata mottagningar. Alex säger att
det är viktigt att diskutera frågan i god tid då det snart går på ett nytt
styre. Jonas tänker att det här för det mesta är en fråga som FnollK
behöver diskutera. Albert håller med Jonas och trycker på att vi i styret
bör finnas som ett stöd för FnollK men inte att vi går in och bestämmer
för mycket. Tarek menar att denna fråga ännu inte uppmärksammats
tillräckligt och att det är viktigt att kommittéerna ska ha tänkt på
olika scenarion. Alex håller med Tarek och menar att FnollK:s arbete
inte är att tänka på hur hela mottagningen påverkar sektionen. Carl
känner att deras jobb som nollk är att arrangera en mottagning utifrån
kårens och styrets riktlinjer men att de ändå vill känna ägandeskap
över deras mottagning. Han menar att då man gör dessa anpassningar
så kommer de behöva hjälp från många delar av sektionen men vill
inte heller att det ska störa deras planeringsarbete. Fredrik trycker på
att han mest vill öppna en dialog och uppmärksamma folk om frågan.
Carl säger att FnollK även är förberedda på att behöva jobba mer under
sommaren då vissa problem kan uppstå. Albert håller med det som sagts
och förtydligar att han tänkte att styret agerar stöd och inte beslut. Carl
föreslår att man även skulle tillsätta en arbetsgrupp. Fredrik tänker att
man kan diskutera frågan nästa vecka.

§9 Övriga frågor

§9.1 Studentrösten Tarek påpekar att vi behöver vidarebefordra den centrala studentrösten.
Fredrik föreslår att Alex gör detta.

§10 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:27!
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Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Tarek Alhaskir
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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