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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2020-06-04

Tid: 12:00
Plats: Distans

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande F6 Jonas Bohlin från 12:50

Ordförande FnollK Carl Strandby
Ordförande SNF Albert Johansson till 12:52
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson
Nyinvald Ordförande Emelie Björkman

Nyinvald Kassör David Winroth
Nyinvald Sekreterare Joseph Löfving

Nyinvald Informationsansvarig Albert Vesterlund
Nyinvald Ordförande Foc Gustav Hallberg

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:05!

§2 Val av justerare Alexandru Golic väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att ge Albert Vesterlund, Emelia Björkman, Joseph Löfving
och Gustav Hallberg närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§4 Runda bordet Kärnstyret: David har inte gjort så mycket alls säger han. Tagit som-
marlov och har det gött. Alex är klar med alla tentor och har tagit det
lugnt. Fredrik säger att det är riktigt härligt för tillfället, sjukt att ha
lov. Albert har pluggat, inte riktigt lov än, har en rapport kvar. Hannes
är klar med sista tentan men har ännu en del sekreterar saker att göra.
Emelie har haft en massa överlämningar, har varit kul. Joseph har haft
tentor och fått sin nyckel. Sara har tenta imorgon och en till veckan
därpå. Hon ser fram emot att bli klar med allt.
Fnollk: Carl säger att de har det bra. Ska ha ett extrainsatt möte med
VO där de hoppas få besked om hur mottagningen kommer att se ut. De
ska även ha en workshop där de diskuterar ”corona vänliga” alternativ
till mottagningen.
SNF: Hade sista mötet förra veckan säger Albert. Han har även mailat
Stellan angående mek 2 tentan som tycktes ha ett konstigt upplägg. Det
tycks nu ha löst sig.
Foc: Therese säger att hon också har tagit sommarlov och inte gjort nå-
got Foc relaterat. Gustav berättar att de också har meckat lite flipper
och planerat sittning.
FARM: Håller på att leta sponsorer till noll-tröjorna. Inte gjort så myc-
ket annat.
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§5 Meddelanden

§5.1 FUM Emelie har varit på ”konst-FUM” vilket är ett sorts uppstartsmöte.
Där valde de bland annat in talmanspresidie och valberedning. Det gick
smidigt och mötet var färdigt i god tid.

§6 Bordlaggda frågor

§6.1 Incidenter Diskuteras bakom stängda dörrar.

Beslut: att stänga av en individ från sektionens arrangemang och
lokaler i ett år.

§7 Pengafråga Fredrik berättar att sektionen har blivit av med en del pengar. Anled-
ningen till detta tycks vara att ett av de nybeställda bankkorten som inte
kommit fram hade använts. Mer specifikt är det FnollK:s och FARM:s
kort som har använts. Sammanlagt var det ungefär 30 000 kr som blev
bestulna. Efter att ha anmält det så har vi nu fått tillbaka pengarna
och nya kort är beställda. Tarek funderar på om det är något som skulle
kunna ändras med vår struktur för att förbättra detta. Fredrik säger
att ifall man har mycket energi så skulle man kunna kika på omför-
delning över våra konton men menar även att utöver sektionskassörens
kort så är pengarna fördelade över mindre summor. Tarek påpekar att
även sektionskassörens pengar hade kunnat flyttas till ett annat konto
så att de inte kan spenderas hur som helst. David tycker att det låter
bra och säger att han skulle kunna se över detta. Gustav påpekar att
man även kan sätta beloppsgränser på avdrag och transaktioner. Albert
menar att man bör vara varsam med maxbelopp då vi ofta sysslar med
många stora summor och det är jobbigt ifall folk behöver höra av sig till
sektionskassören för att lösa detta. Carl berättar att andra system kan
fungera som så att kortet max får ha exempelvis 5000 kr på sig vid ett
givet tillfälle och att det skulle krävas ett godkännande från kassören
för att överskrida detta. Fredrik förtydligar att det ännu inte är helt
klart vart det gick fel men berättar att han och Tobias planerar att gå
till SEB och höra med dem.

Beslut: att ålägga Tobias att i samråd med David undersöka
möjligheten till en alternativ konto struktur.

§8 Äskning FIF Vi har fått en äskning från FIF där de vill har pengar till inredning av
sitt nya rum i kemihuset. Det är en något udda situation då även andra
sektioner ska vara med och sponsra äskningen. Vi kommer därför inte
att ta något beslut nu. Jonas är positivt ställd till att ge pengar i detta
ändamål. Tarek tycker att alternativ 2.2 i äskningen var bra, det skulle
kosta 5 700 totalt. Fredrik tänker att exakt vad som köps in inte är
det viktigaste men menar att vi bör sätta ett tak på hur mycket saker
kan kosta. Mötet anser att en kostnad på ungefär 2000 per sektion är
lämplig.

§9 Övriga frågor

§9.1 Workshop FnollK Carl vill bjuda in folk till FnollK:s workshop lördag den 13:e, där de
kommer att diskutera lösningar till en corona vänlig mottagning. Det
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kommer även bli grill och häng efteråt.

§9.2 Storgruppsteambuilding Tarek påpekar även att det är storteambuilding den 14:e. Han planerar
hålla den på zoom.

§10 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:09!

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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