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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2020-05-21

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 från 12:50
Ordförande SNF Albert Johansson

Ordförande FARM Richard Svensson
Nyinvald Vice Ordförande Sofia Reiner

Nyinvald Kassör David Winroth
Nyinvalt Skyddsombud Emelie Sjögren

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

Nyinvald Ordförande SNF Oliver Thim
Nyinvald Ordförande Foc Gustav Hallberg

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:06!

§2 Val av justerare Alexandru Golic väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

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

§4 Inval valberedningen Det är 5 personer som söker valberedningen.

Frida Krohn är 21 år gammal, läser F2/3 och söker valberedningen för
att det verkar kul och att hon tycker kommittéerna är det bästa sek-
tionen har. Det finns ingen chans att smöras in med henne säger hon.
Tarek påpekar att det är många DP-pateter som söker idag och undrar
om hon skulle överväga att avsäga sin plats ifall någon ny ville söka.
Frida säger att hon tycker det är tråkigt att så få sökte till en början.
Hon säger att hon möjligtvis skulle kunna göra detta men trycker ändå
på att valberedningen är något hon vill göra.

Natalie Friedman söker valberedningen eftersom hon var med och valbe-
redde DP vilket hon tyckte var kul. Hon har mycket åsikter och mycket
att bidra. Tarek ställer samma fråga till Natalie. Hon menar att ifall
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andra tycker det är ett stort problem så bör de söka valberedningen.
Hon säger att hon skulle kunna tänka sig säga upp sin plats ifall det är
vad folk vill.

Eva Larsson läser TM3 och vill sitta i valberedningen eftersom hon var
DPs representant under valberedningen för ett år sedan och tyckte att
det var väldigt kul. Tarek ställer samma fråga som innan. Eva säger att
hon skulle kunna göra detta. Man kan ju alltid sitta något annat år
menar hon.

Tobias Hainer går F2 och söker valberedningen eftersom han tycker att
det fyller en väldigt viktig funktion på sektionen och han känner att
han kan hjälpa till på ett bra sätt. Tarek ställer samma fråga som in-
nan. Tobias säger att han skulle kunna tänka sig att göra detta ifall det
skulle råda en stor oro på sektionen. Han menar dock att även om de
flesta sökande har suttit i just DP så har de ändå insikt i hur det är att
sitta i en kommitté där gruppdynamik är viktig och kan därför ha en
god bedömning även när det rör andra föreningar.

Axel Johansson går F2 och söker valberedningen eftersom det verkar
som en viktig och rolig uppgift på sektionen.

Alex som sitter i valberedningen håller med om att det är mycket DP
men menar även att det har gått ett tag sedan sektionsmötet och att
andra har haft möjlighet att söka. Tarek förtydligar att han inte menar
att man inte bör välja in dom för att dom är DP men snarare att det var
bra att veta hur det skulle se på ifall sektionen vill att de ska avgå. Axel
som sitter i DP förklarar att de sökande alla är mycket lämpliga. Albert
håller med om det Tobias sa, han tycker det är viktigare att vi faktiskt
har en valberedning än att den är perfekt återspeglande av sektionen.
Alex påpekar även att Axel Johansson är mycket rimlig.

Beslut: att välja in Frida Krohn, Natalie Friedman, Eva Larsson,
Tobias Heiner och Axel Johansson till ledamot i valberedningen.

§5 Fastställande av beslut

§5.1 Representanter
mastermottagningen

Fredrik förklarar att vi behövde fixa representanter till mastermottag-
ningen vilket diskuterades under kärnstyretmötet i måndags. Där ut-
tryckte Sara och Tobias att de var intresserade och Fredrik tog ett ord-
förande beslut att de skulle vara våra representanter. Det behöver nu
godkännas. Jonas tycker det låter bra och yrkar på att godkänna beslu-
tet.

Beslut: att fastställa beslutet om representanter till
mastermottagningen.

§6 Fastställande budget
FnollK

Tobias berättar att budgeten är ganska lik tidigare år, dock något högre.
Han hade inte så mycket att anmärka på. Jonas blev lite förvånad att
de hade sänkt budgeten för första dagen då hans uppfattning var att
den brukar gå ut. Tobias hänvisar till en kolonn där det står hur mycket
som gått åt tidigare år och påpekar att det faktiskt inte används helt.
Tarek undrar vad ”Vi vann disko” är för något. Tobias förklarar att det
ska vara ett litet firande efter mottagningsfinalen.
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Beslut: att fastställa FnollK:s budget.

§7 Fastställande budget
FARM

Richard förklarar att då det inte finns någon budget sen tidigare har
vi inget att jämföra med. Han berättar att de har kapat budgeten för
FARM-mässan och katalogerna vilket är en stor summa pengar. Det
kvarstår att se hur det blir med mässan det kommande året. Han på-
pekar även att vi troligtvis är påväg in i en lågkonjunktur och att folk
då håller mer hårt i pengarna. Jonas tycker det låter bra och yrkar på
att vi godkänner budgeten. Tobias tycker också att den ser bra ut och
trycker på att det är utgiftssidan som är det viktigaste då intäkterna
endast är en prognos.

Beslut: att fastställa FARM:s budget.

§8 Mail från SO Igår skickade SO ut ett mail till sektionsaktiva över hela chalmers där
hon förklarade att festandet som pågått på chalmers under senare tid
har varit alldeles för stökigt. Hon förklarar att ifall folk inte skärper sig
och börjar sköta saker på ett snyggt sätt så riskerar de att bli av med
accesser och möjligtvis föreningsrum helt och hållet. Tarek förklarar att
Erik Eliasson ska ha sagt att det här är sista gången de är okej med
detta. Jonas tycker att vi definitivt ska skärpa oss men menar även att
man inte behöver ta några drastiska åtgärder då mailet främst syftade
på andra delar av campus. Fredrik anser däremot att det är en bra idé
att göra konkreta ändringar för att stärka sammarbetet med kåren. Carl
förklarar att SO hade pratat om att hon skulle skicka ut detta mail. Han
menar att tonen i mailet mest berodde på de få extrema händelserna
som ägt rum på campus då exempelvis blåljus tillkallats.

§9 Incident 1

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommmande styretmöte.

§10 Incident 2

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommmande styretmöte.

§11 Övriga frågor

§12 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:34!

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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