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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2020-05-14

Tid: 12:00
Plats: Distans

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 Carl Strandby
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson
Nyinvald Ordförande Emelie Björkman till 12:51

Nyinvald Vice Ordförande Sofia Reiner
Nyinvald Kassör David Winroth

Nyinvald Sekreterare Joseph Löfving
Nyinvalt Skyddsombud Emelie Sjögren

Nyinvald Informationsansvarig Albert Vesterlund
Nyinvald Ordförande DP Isabella Tepp
Nyinvald Ordförande F6 Ludwig Gustavsson

Nyinvald Ordförande Foc Gustav Hallberg

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:11!

§2 Val av justerare Albert Johansson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att ge Emelie Björkman, Sofia Reiner, Joseph Löfving, Emelie
Sjögren, Albert Vesterlund, Isabella Tepp, Ludwig Gustavsson och
Gustav Hallberg närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§4 Inval Revisor Jonathan Bengtsson söker positionen som revisor på sektionen. Han lä-
ser för tillfället master på F. Tarek undrar om han har någon tidigare
erfarenhet av bokföring varpå Jonathan förklarar att har suttit som kas-
sör i Chalmersspexet Vera under två års tid.

Alex tycker att Jonathan verkar bra och att vi bör välja in honom.

Beslut: att välja in Jonathan Bengtsson till revisor.

§5 Runda bordet Kärnstyret: Sara har anmält sig och Emelie till SUV. Sofia mår bra. Ta-
rek har haft funktionärsmöte, gick inte riktigt som förväntat. Tobias har
jobbat med kandidaten. Albert har pluggat. Alex har lackat på google
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admin. Emelie har också bara pluggat. Emelie berättar att det är TSSU
och TSSV på söndag. David har inte gjort något särskilt styretmässigt.
Fredrik har bland annat varit på möte med utbildningsområdet. Hannes
har suttit med kandidaten.
DP: Axel har skickat överlämning. Isabella har fått överlämning och
tagit det chill.
F6: Har fått barn, kul! Annars kandidatarbete.
Fnollk: Har teambuilding till helgen, arbetsgrupp bör komma inom kort.
SNF: Har haft inval.
Foc: Planerar mek och köper läsk säger Therese. Gustav instämmer.
FARM: Richard berättar att de har varit på möte med VARV, som har
tagit fram en app som agerar som ett substitut för mässkatalog. De letar
även sponsorer till mottagningen.

§6 Möte
utbildningsområde

Fredrik har varit på möte med utbildningsområdet. Vi har fått två nya
representanter. Det diskuterades lite kring kemis nya lokaler. Masterstu-
dierna är lite oklara till höst i och med distansupplägget. De vill även
ha en representant för att arrangera mastermottagningen. Fredrik på-
pekar att det är osmidigt att ha informationsansvarig som representant
då arbetet redan ska vara igång när denne blir invald.

§7 Kemis nya lokaler Tarek som sitter i arbetsgruppen för fördelningen av kemis nya lokaler
berättar att alla kommer få access till ett nytt utrymme i kemihuset där
även FIF kommer att få ett rum.

§8 FUM Tarek deltog i gårdagens FUM-möte och berättar om vad som sades
där. Det godkänndes några propositioner, bland annat kårens krispaket.
Tarek är även numera del av arbetsgruppen som ansvarar för införskaf-
fandet av en beachvolleyboll plan.

§9 Utvärdering
Sektionsmötet

Det är nu en vecka sedan sektionsmötet lp4 genomfördes via zoom platt-
formen och Fredrik undrar hur folk tyckte att det gick. David säger att
det gick lite som förväntat. Det tog lite mindre tid än de hade upp-
skattat då folk inte pratade lika mycket, på gott och ont. Det var även
lite strul med injustering. Emelie B tycker att det var skönt att vi inte
hade någon allmän chatt. Tarek påpekar att det var lite synd att folk
lämnade så fort de blev invalda, det blev lite ont om folk på slutet.

§10 DPs handkassa Tobias förklarar att DP:s handkassa har legat över 20 000 kr i längre
än 5 dagar vilket då måste godkännas av styret enligt den ekonomiska
policyn. Överstigelsen pågick i 12 dagar under hösten. Axel förklarar
att det inte finns någon bra förklaring utan att det helt enkelt glömdes
bort.

Beslut: att godkänna överstigelsen.

§11 Kommunikationskanal Carl förklarar att kåren har ombett sektionerna att ha någon form av
central kommunikationskanal till mottagningen, exempelvis likt IT sek-
tionens Slack. Carl anser det lämpligt att ålägga informationsansvarig
Alex att undersöka möjligheterna för detta. Alex säger att han skulle
kunna göra detta men påpekar även att han har fullt upp för tillfället och
hellre skulle göra det senare mer inpå sommaren. Richard påpekar att
vi vid ett tidigare möte även ålagt informationsansvarig att höra med
data och IT hur deras system är utformade. Fredrik föreslår att man
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skulle kunna ålägga Alex att ha gjort det tills om två styretmöten. Carl
påpekar även att det är något som Alex och nyinvald informationsansva-
rig Albert skulle kunna kika på ihop. Alex tycker att det låter rimligt.
Richard undrar om det är värt att undersöka alla olika alternativ eller
om det är mer effektivt att bara välja något, exempelvis slack, och köra
på det. Alex anser att det svåra inte är att implementera systemet utan
att faktiskt få folk att använda det. Han menar att det därför inte är
så svårt att undersöka olika alternativ. Richard tror inte att det är så
svårt att få över folk till en ny platform. Alex påpekar att vi har mycket
publiceringsbehov så som gasquer och pubrundor och att det därför är
viktigt att man har en lämpligt platform för detta.

Beslut: att ålägga informationsansvarig i styret att i samarbete med
nyinvald informationsansvarig och FnollK ta fram förslag på
alternativa kommunikationskanaler till styretmötet om två veckor.

§12 Föreningskväll Carl förklarar att MK tillsammans med sociala enheten planerar att
hålla en utbildning för föreningar inför mottagningen där de kommer
att diskutera hur det är att arrangera under mottagningen och vilka
situationer som kan uppstå. Frågan uppstår vilka som detta bör vida-
rebefordras till då vi endast får skicka 20 personer. Tarek påpekar att
man vid liknande utbildningar skickat 1-2 representanter per förening.
Jonas tycker att det hade varit enklast att låta Carl bestämma vilka för-
eningar som är lämpliga. Alex tycker att det låter rimligt men trycker
på att man bör skicka åtminstonne en per förening.

Beslut: att Carl får bestämma vilka representanter som bör skickas.

§13 Övriga frågor

§13.1 Nytt lås
skyddsrummet

Tarek förklarar att han nu har fått det nya smartlåset till buren i skydds-
rummet. Han planerar att byta ut det under helgen och undrar ifall
någon har något problem med det. Det är ingen som invänder.

§13.2 Overaller DP Tobias förklarar att DP:s overaller har gått upp i pris och nu överstiger
gränsen på 1100 kr i ekonomisk policy. Det har därför kommit önskemål
om att höja gränsen till 1500 kr så att de kan ha råd med nya overal-
ler. Det påpekas att exempelvis FnollK:s overaller var billigare än så.
Axel förklarar att DP:s overaller har ett visst distinkt utseende vilket
är ganska viktigt. Fredrik tycker att DP gott och väl kan få lite extra i
budget. Tobias påpekar att gränsen för inte så länge sedan höjdes från
500 kr till 1100 kr.

Beslut: att höja gränsen för införskaffning av arbetskläder för
djungelpatrullen till 1500 kr.

§13.3 Överlämning av mail Therese undrar om det finns någon rutin angående när man ger bort sin
mailadress till de nyinvalda. Alex förklar att det för tillfället inte finns
någon sådan och att kommittéer brukar lösa det på egen hand.

§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:08!
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Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Albert Johansson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.

4

2020-05-14 2020-05-142020-05-16


