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Motion om 8:e medlem i FnollK Rickard Karlsson

Motion om
8:e medlem i FnollK

Rickard Karlsson, John Daniel Bossér, Petter Miltén, Johanna Lundin,
Johanna Stenmark, Erik Sörstadius

Bakgrund

År 2001 är det senaste året som det är känt att FnollK bestod av sex medlemmar, sedan 2003 och
fram̊at har det varit sju medlemmar. Under de senaste 15 åren d̊a kommittén best̊att av sju medlemmar
har programmet Teknisk matematik tillkommit sektionen. Dessutom har mottagningen ökat i antalet
arrangemang och ambitionsniv̊an har höjts. Till följd av detta anser vi att antalet ledamöter i FnollK
bör utökas med en plats.

Diskussionen om en åttonde medlem i FnollK har varit aktuell i åtminstone tv̊a år inom kommittén.
Med v̊ara erfarenheter som sittande under år 2017 hävdar vi att det finns starka skäl till att genomföra
denna förändring.

Ansvarsomr̊aden som en ny ledamot eventuellt kan ta p̊a sig är bland annat matlagning, huvudansvar
för sittningar, planera gyckel och avlasta nuvarande ledamotsposter med vissa postspecifika arbeten. Ett
välkommet tillskott vore dessutom att ha ett extra par händer och ögon under mottagningen som kan
bidra med mer energi och minska arbetsbelastning främst under mottagningen.

Slutligen vill vi poängtera att denna förändring är en av dem saker som FnollK internt diskuterat
med vision att minska arbetsbelastningen under hela sitt år och l̊angsiktigt samt h̊allbart kunna fortsätta
att utvecklas tillsammans med mottagningen. Därför framförs följande motion:

att i reglementet och arbetsbeskrivningen ändra antalet 0-4 ledamöter i FnollK till 0-5 ledamöter i
FnollK.

att reglementeförändringen ska träda i kraft till invalet av FnollK 2019.
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Rickard Karlsson
2018-02-13

Underlag för motion om 8:e FnollK
Detta är underlag för diskussionen om att införskaffa en till ledamotspost i FnollK. Nedan finns antalet

medlemmar i varje mottagningskommitté p̊a de olika sektionerna. Den enda sektionen som saknas är Sjö d̊a
deras verksamhet skiljer sig avsevärt fr̊an v̊ar egna och inte ger en rättvis jämförelse. Värt att notera är att
MnollK tidigare år har haft hand om TD-Nollan fram till HT2016 och att HT2017 var första g̊angen som TD
hade en egen mottagningskommitté, vilket gör att MnollKs antal eventuellt kan vara missledande.

Sektion Antal medlemmar Antal Nollan
H 9 > 300

TBK 9 300
V 9 229
F 7 188
M 9 176
A 8 152
I 8 132

KfKb 7 127
D 7 122
K 5 (+4) 107
IT 7 106
Z 7 91
E 6 72

TD 5 54
Æ 5 43

Figur 1: Siffror tagna fr̊an https://statistik.uhr.se/ för urval 2 till HT2017 p̊a Chalmers. Sorterat med störst
antal Nollan högst upp.

Om man kollar p̊a jämförelsen i antal Nollan för olika mottagningskommittéer ser vi att FnollK är bland
dem med flest antal Nollan i förh̊allande till medlemmar i kommittén och är den mottagningskommitté med sju
medlemmar som har överlägset flest Nollan, där KfKb är nästkommande kommitté p̊a listan med sju medlemmar.
Antalet Nollan speglar sig i mängden arbete för kommittén i form av efterfr̊agan p̊a utbud och storlek av
arrangemangen under mottagningen men ocks̊a den mängd arbete som krävs för att planera och sköta bland
annat jour, phaddergrupper och nolluppdrag.

Vidare har vi hört med de andra sektioners mottagningskommittéer för att höra hur det fungerar att vara 8-9
medlemmar och deras kommentarer sammanfattas nedan. Dessutom fr̊agades det om vad en eventuell matchef
eller gyckelchef gör hos dem.

Gruppdynamik Vissa mottagningskommittéer nämnde att gruppantalet kunde p̊averka effektiviteten negativt
vid möten samt att det fanns risk att undergrupper bildades, främst de som var nio stycken. Dessutom
att arbetsfördelningen blir sv̊arare att alltid fördela rättvist. Detta är n̊agot som kanske är aktuellt även
för en grupp p̊a åtta medlemmar där en kommitté kommenterade p̊a saken med att säga att det krävs lite
mer organisering av gruppen.

Arbetsbelastning En fördel som lyftes var att arbetskraften blev större för att arrangera. Men även att en
8:e medlem under v̊arens planering var till hjälp genom att avlasta andra eller delta genom att driva
större projekt p̊a egen hand som ingen annan skulle hinna med. Ytterligare en kommentar var att åtta
medlemmar i en kommitté ger en god möjlighet att dela upp gruppen i par om tv̊a medlemmar för att
jobba.

Poster Många mottagningskommittéer har en matchef. Denna har ansvar för att planera mat och dryck till
arrangemang samt ansvara för inköp. Flera sektioner kallar sin nolluppdragschef för gyckelchef men utöver
de postspecifika uppdrag som FnollKs nolluppdragschef har s̊a kan en gyckelchef även ansvara för gyckel,
PR och att fixa saker som exempelvis s̊anghäften. B̊ada dessa poster var dock rätt flexibla för att ta p̊a
sig annat arbete.

Nu kommer vi över till hur FnollK:s situation ser ut och hur en 8:e medlem kan fungera i gruppen. Som det
är nu är upplägget inom FnollK s̊a att vissa poster är mer flexibla än andra i vad som anses som postspecifikt
arbete. Ordförande och kassör har mycket postspecifikt arbete hela året, medan infochef, nolluppdragschef och
phadderchef har längre perioder där de inte kan hjälpa till med annat p̊a grund av sina egna ansvarsomr̊aden.
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Rickard Karlsson
2018-02-13

En 8:e medlem skulle här bidra med att hjälpa till under de perioder som andra i gruppen är upptagna men
ocks̊a vara ytterligare en person för att planera större saker p̊a egen hand året runt.

Posten skulle troligen vara antingen vara matchef eller gyckelchef likt det som beskrivs ovan av kommenta-
rerna fr̊an andra kommittéer, bortsett fr̊an att gyckelchef inte blir nolluppdragschef men eventuellt en person
som kan jobba närmare nolluppdragschefen. Nolluppdragschefen har tidigare år haft en hög arbetsbelastning
under mottagningen och det har diskuterats om sätt att minska den, varav detta är ett av sätten. Det finns
även andra idéer om förbättringar för nolluppdragschefen och om dessa funkar blir det nog mer aktuellt med
att is̊afall ha en matchef för FnollK. Ytterligare postspecifika ansvarsomr̊aden som läggas p̊a en ny post är
exempelvis inventarieansvarig/rumsansvarig och puffansvarig.

Värt att notera är att även om postens syfte är viktigt för att en 8:e medlem i FnollK ska känna att den
bidrar till gruppen s̊a finns det ocks̊a styrkor i att ha en flexibel post. Med det sagt s̊a behöver man fortfarande
lägga tid p̊a att fortsätta utveckla postspecifika arbetsuppgifter för en 8:e FnollK vilket kan göras under året
fram till nästa FnollK-inval. (Kommentar: Redan nu har jag läst överlämningar för matansvariga i F6, DP och
KfKb:s mottagningskommitté för framtida underlag till postens arbetsuppgifter.)
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - 8:e medlem i FnollK

2018-02-15

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - 8:e medlem i FnollK

Yttrande

Styrelsen har övervägt de potentiella fördelarna och nackdelarna som införandet av en 8:e post skulle
innebära. Vi anser att det är viktigt att en ny post f̊ar tydliga ansvaromr̊aden för att kunna känna sig
betydelsefull för gruppen och vi anser att motionärerna väl redovisat möjliga arbetsuppgifter. De har
ocks̊a redovisat ett gediget underlag med jämförelser mot andra NollKn p̊a Chalmers, där det tydligt
framg̊ar att FnollK har väldigt m̊anga nollan per post i dagsläget.

En möjlig nackdel med en 8:e post skulle kunna vara en ökad sv̊arighet att f̊a till en bra gruppdynamik.
Styrelsen anser dock att p̊averkan av en ytterligare medlem är förh̊allandevis liten jämfört med andra
faktorer, s̊a som vikten av vilka som faktiskt söker kommittén. Skulle det visa sig sv̊art att f̊a ihop en
fungerande grupp finns ju fortfarande möjligheten att välja in ett mindre antal.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen.
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Arbetsordning Piff & Puff
2018-03-19

Arbetsordning Piff & Puff

1 Allmänt

• Piff & Puff har funktionärsstatus p̊a sektionen.

• Piff & Puffs syfte är att hjälpa sektionen engagera och underh̊alla sektionsmedlemmar,
samt hjälpa sektionsmedlemmar med vägledning och tips p̊a hur aktiviteter för sektions-
medlemmar kan genomföras.

Piff & Puff best̊ar av 0-4 piffar.

2 Åligganden

2.1 Det åligger varje sektionsfunktionär:

att delta i de av Djungelpatrullen anordnade städdagarna tv̊a g̊anger per läs̊ar d̊a sektionslokalen
och sektionens motorfordon städas. Om detta uppfylls f̊ar de närvarande g̊a gratis p̊a nästa
sektionsaktivafest.

2.2 Det åligger Piff & Puff:

att arbeta för att undersöka efterfr̊agan av sektionsarrangemang och undersöka möjligheter att
matcha utbudet därefter, för att underh̊alla s̊a stor del av sektionens medlemmar som
möjligt.

3 Tolkning och ändring

Tolkning av denna arbetsordning görs av sektionsstyrelsen.
D̊a Fysikteknologsektionens Stadga, Reglemente eller policyer motsäger denna arbetsordning har
Stadga och Reglemente företräde. D̊a k̊arens Stadga, Reglemente eller policyer motsäger denna
arbetsordning har k̊arens Stadga, Reglemente och policyer företräde.
Ändring och tillägg av denna arbetsordning görs av sektionsstyrelsen. Ändring skall redovisas
vid nästkommande sektionsmöte.
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Motion om
Focumaten & rock-Ola

Andreas Gustaver, Oskar Sjökvist, Liam Håkansson, Magnus Fries,
Emma Nirvin, Ebba Ekblom, Fanny Apelgren och Henrik Helmius

Bakgrund

Idag har sektionen tv̊a automater som ämnar sälja sötsaker m.m till sina medlemmar. Focumaten är
den mer omoderna av de tv̊a och det är diskuterbart om man ska klassa den som fungerande. Dessutom
kommer den kräva en betydande mängd arbete för att sammanlänka med focpay, vilket Foc utvecklar.
Om det inte görs kommer den vara fullständigt oanvändbar.

Ljudet ifr̊an Rock-Ola har tystnat p̊a Focus och idag nyttjar istället sektionsmedlemmarna stereon.
Tidigare generationer av Foc har kämpat för att h̊alla Rock-Ola fungerande med varierande resultat.

Ytan Focumaten och Rock-Ola tar upp kan nyttjas till andra ändam̊al. Bl.a kan H̊akan f̊a tydligare
och mer definierad plats, pantkärlen kan omplaceras och ger även en möjlighet att utrusta Focus med
andra möjligheter som sektionen kan behöva. Allt ifr̊an en kaffemaskin till ismaskin kan kollas närmre
p̊a och se över behoven.

Vi ser att det finns viss nostalgi, framförallt med Focumaten, och det kan vara bra att se över hur de
ska avskaffas. Därmed vill vi att, om intresse finns, ska man kunna undg̊a att automaterna hamnar i en
soptunna. Om det är sektionens mening kan de placeras p̊a en annan plats, spara vissa delar för minne
eller liknande.

Yrkande

att Focumaten och Rock-Ola lämnar Focus

att Focumaten och Rock-Ola avskaffas enligt styrets direktiv och utförs av Foc
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - 8:e medlem i FnollK

2018-03-22

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Focumaten & Rock-Ola

Yttrande

Vi delar motionärernas åsikter och ser att Focus skulle kunna f̊a en mer städad första blick. Idag st̊ar
H̊akan och pantkärlen öppet p̊a Focus istället för att ha en tydligare och finare plats. Focumaten och
Rock-Ola har inte fungerat p̊a ett bra tag och det vore lämpligt se över vad som ska hända med dem
framöver.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen med ändring i motionens andra att-sats. ”Att Focumaten och Rock-Ola avskaffas
avlägsnas enligt styrets direktiv och utförs av Foc”.
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Motion om Sekreterarens bitterhet Olle Lexell

Motion om
Sekreterarens bitterhet

Olle Lexell

Bakgrund

Under det g̊angna året har vi sett en stor mängd bitterhet fr̊an styret och framförallt fr̊an sekreteraren.
Senast s̊ag vi att de försökte ta bort v̊ar kära kräldjursv̊ardare. Tack och lov var sektmötet vid sina sinnens
fulla bruk och röstade ner propositionen. Vi detta tillfälle propagerade en stark bitterhet fr̊an sekretera-
ren. Detta tror jag har en stark negativ inverkan p̊a sektmötet. Därför föresl̊ar jag en attitydförbättring
hos sekreteraren under sektmötet, eftersom vi inte kan bestämma över en person p̊a heltid. Jag föresl̊ar
därför att sekreteraren inte f̊ar vara bitter under sektmötet och att sektmötet enväldigt bestämmer om
detta är uppfyllt. Jag anser att detta passar bäst i reglementet s̊a att styret inte kan ändra detta utan
sektmötets medgivande, vilket dem skulle kunna göra om det läggs in i arbetsordningen.

Yrkande

att i reglementet under punkt 7.3.5 Det åligger sektionsstyrelsens sekreterare lägga till åliggandet:

att inte vara bitter under sektionsmötet och att sektionsmötet avgör enväldigt och utan överklagan
om sekreteraren är bitter. Om det finnes s̊a ska sekreteraren äta en kaka (eller ekvivalent fika).
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Sekreterarens bitterhet

2018-03-22

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Sekreterarens bitterhet

Yttrande

Att sekreteraren är bitter har nog f̊a missat under det g̊angna läs̊aret. Däremot ser vi en problematik
med att sektionsmötet ska distraheras fr̊an viktigare fr̊agor och diskussioner. Det finns nämligen en risk
att fikapauserna skulle missbrukas och dra ut p̊a redan l̊anga sektionsmöten. Därutöver skulle budgeten
för fika behöva ökas för att kompensera för den ökade fikakonsumtionen i presidiet. En ökad konsumtion
bidrar även med en explosion av kalorier, ökad vikt och tillbaka p̊a ruta ett med bitterhet. Vi finner att
det vore lämpligare att sekreteraren f̊ar njuta av sin bittra kopp svart kaffe i sin bitterhet.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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Motion om redovisning av verksamhetsplan Albert Johansson och Liam H̊akansson

Motion om
redovisning av verksamhetsplan

Albert Johansson och Liam Håkansson

Bakgrund

I år väljs F6 in p̊a ett extrainsatt sektionsmöte där det ordinarie mötet följer n̊agra veckor veckor senare.
Enligt reglementet 9.3.1 kommer de nyinvalda vara ålagda att tills dess lägga fram sin verksamhetsplan
för det kommande året. För att kunna g̊a ut tillsammans med den slutgiltiga föredragningslistan behöver
VP:n vara spikad redan ett par veckor efter invalet. Det kan vara bra att man f̊ar mer än s̊a p̊a sig att
arbeta ihop en verksamhetsplan.

Detta skulle även innebära att verksamhetsplanen bestäms innan verksamhets̊aret börjar, vilket inte
sker för n̊agot annat organ i sektionen. Det känns istället rimligt att omformulera reglementet s̊a att VP
redovisas p̊a det första ordinarie sektmötet efter verksamhets̊arets början.

Yrkande

att ändra reglementet 9.3.1 “att p̊a det ordinarie sektionsmöte som följer p̊a det , d̊a kommittén blivit
invald att kommittens verksamhets̊ar börjat, presentera en verksamhetsplan för det komman-
de verksamhets̊aret.”
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Redovisning av verksamhetsplan

2018-03-22

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Redovisning av verksamhetsplan

Yttrande

Vi finner att föslaget kommer förenkla för sektionsaktiva som väljs in p̊a extrainsatta sektionsmöten.
Som nyinvald är de första veckorna diffusa där man arbetar för att definiera sig själva som en grupp och
kommer ha sv̊art att prioritera sin verksamhetsplan.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.
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Motion om sektionsöl Liam H̊akansson

Motion om
sektionsöl

Liam Håkansson

Bakgrund

För ett antal år sedan fattades ett sektionsmötesbeslut om att förbjuda försäljning av Pripps p̊a sektions-
arrangemang i allmänhet. I samband med detta antogs även Falcon som sektionsöl, och m̊aste s̊aledes
säljas p̊a alla sektionsarrangemang.

Detta har dock blivit omständigt d̊a Falcon p̊a flaska utg̊att ur systembolagets standardsortiment,
vilket leder till att det m̊aste specialbeställas till sektionsarrangemang. Dessa specialbeställningar kan
bara lämnas tillbaka i form av oöppnade l̊ador, och vilket kan leda till onödig ekonomisk p̊afrestning för
arrange kommittéer. Det är även praxis att servera Carlsberg Export i samma utsträckning, och detta
finns även tillgängligt för servering p̊a Gasquen, till skillnad fr̊an Falcon.

Yrkande

att Carlsberg ersätter Falcon som sektionsöl.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Sektionsöl

2018-03-22

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Sektionsöl

Yttrande

Falcon har tidigare donerat en ölkyl till sektionen vilket bör hedras. I dag finns inga regleringar kring
hur sektionsölen ska brukas och därmed kan arrangören välja ifall man vill servera andra ölsorter eller
köpa in varianter av Falcon som finns i systemets standardsortiment; och d̊a kan lämnas tillbaka.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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