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Sektionsstyrelsen
Proposition - Talmanspresidiet

2018-11-22

Fysikteknologsektionen

Proposition - Talmanspresidiet

Bakgrund

Under sektionsmötet LP1 2018-10-10 antogs motionen “Talmannapresidie”. Därför har Styret i samarbete
med en arbetsgrupp framställt en proposition som uppfyller sektionens önskan.

Yrkande

Stadgeändringar

att under 4.1.1 i stadgan genomföra följande ändring:

Sektionens verksamhet utövas p̊a det sätt denna stadga med tillhörande reglemente föreskriver genom:

1. Sektionsmötet

2. Studerandearbetsmiljöombud

3. Sektionens valberedning

4. Sektionens revisorer

5. Talmanspresidiet

6. Sektionsstyrelsen

7. Sektionsordföranden

8. Studienämnden

9. Sektionskommitéer

10. Sektionsfunktionärer

11. Intresseföreningar

att under 4.1.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Uppgifter och ansvar f̊ar delegeras enligt följande hierarki:

• Sektionsmötet har rätt att delegera b̊ade ansvar och uppgifter till valberedning, revisor,
talmanspresidie, sektionsstyrelse, nämnder, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer.
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Proposition - Talmanspresidiet

2018-11-22

• Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till nämnder, sektionskommittéer och sek-
tionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger under
deras verksamhetsomr̊ade.

att under 4.2.3 i stadgan genomföra följande ändring:

Sektionsmötet har till sitt förfogande valberedning, revisorer, talmanspresidiet, sektionsstyrelsen och
sektionsordförande.

att under 4.3.9 i stadgan genomföra följande ändring:

Instanser inom sektionen rangordnas enligt följande, med avseende p̊a misstroendevotum:

• Sektionsmötet är högsta instans

• Sektionsstyrelsen, förtroendevalda i kommittéer och nämnder, valberedningen, studerandear-
betsmiljöombud, talmanspresidiet samt revisorer och förtroendevalda funktionärer lyder direkt
under sektionsmötet

• Ledamöter i kommittéer och nämnder och funktionärer som ej nämns ovan lyder under sek-
tionsstyrelsen

att lägga till 4.3.10 i stadgan:

Ifall misstroendevotum av talmanspresidiet, eller enskild medlem av talmanspresidiet, lyfts tillses kallelse
av sektionsmötet av sektionsordförande. Sektionsmötet väljer ett temporärt talmanspresidie till
sektionsmötet.

att under 5.2.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Sektionsmötet sammanträder p̊a kallelse av sektionsstyrelsen talmannen. Vid vakant talman åläggs
sektionsordförande att tillse att det kallas till sektionsmöte.

att under 5.3.1 i stadgan genomföra följande ändring:

Rätt att hos sektionsstyrelsens ordförande talmannen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer sty-
relseledamot, inspektor, Chalmers Studentk̊ars styrelse, sektionsrevisor eller minst 25 medlemmar.
S̊adant möte skall h̊allas inom femton läsdagar.

att under 5.4.4 i stadgan genomföra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 4:

• Välja sektionsordförande

• Välja sektionskassör
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• Välja övriga ledamöter av sektionsstyrelsen enligt reglementet

• Välja talman

• Välja sektionsaktiva enligt reglementet

att under 5.7.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Medlem som önskar ta upp fr̊agor p̊a föredragningslistan skall anmäla detta till sektionsstyrelsen och
talmannspresidiet senast 6 läsdagar i förväg. Sektionsstyrelsen skall ges möjlighet att yttra sig kring
dessa.

att under 5.6.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Närvaro- yttrande- och förslagsrätt tillkommer inspektor, sektionsrevisor samt av sektionsmötet vald
mötesordförande talmanspresidiet.

att under 5.9 i stadgan genomföra följande ändring:

Mötesordförande Talmanspresidie

att under 5.9.1 i stadgan genomföra följande ändringar:

Mötesordförande Talmannen väljs av sektionsmötet p̊a förslag av sektionsstyrelsen. Mötesordföranden
Talmannen f̊ar ej vara medlem av sektionsstyrelsen.

att under 5.9.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Mötesordföranden Talmannen ska leda sektionsmötet i överensstämmelse med stadgan, reglementet
samt av sektionsmötet fastslagen mötesordning.

att under 5.9.3 i stadgan genomföra följande ändring:

Mötesordförande Talmannen behöver ej vara medlem av sektionen.

att ta bort 5.9.4 i stadgan:

Vald mötesordförande har närvaro- yttrande- samt förslagsrätt p̊a aktuellt sektionsmöte.

att under 5.9 i stadgan lägga till 5.9.5:

Talmanspresidiet best̊ar av talman och övriga ledamöter i enlighet med reglementet.

att under 5.11.3 i stadgan genomföra följande ändring:

Vid lika röstetal i sakfr̊aga avgörs fr̊agan av mötesordföranden talmannen.

att under 5.12.3 i stadgan genomföra följande ändring:

En person kan endast väljas om han/hon denne är närvarande eller har gett sektionsstyrelsen talmannen
sitt skriftliga bifall till att bli vald.
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Reglementesändringar

att under 5.3.1 i reglementet genomföra följande ändring:

Sektionsmötet skall p̊a sitt första möte varje verksamhets̊ar anta en sammanträdesordning mötesordning
p̊a förslag fr̊an sektionsstyrelsen föreg̊aende verksamhets̊arets talman.

att under 5.4.4 i reglementet genomföra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 4 utöver de i stadgarna definierade åliggandena
välja:

• Dragos.

• Sektionsstyrelse.

• Valberedning.

• Studienämnden, förutom årskursrepresentant.

• Förtroendeposter i Djungelpatrullen.

• Adjutanter i Djungelpatrullen.

• Förtroendeposter i F6.

• Ledamöter i F6.

• Förtroendeposter i Focumateriet.

• Ledamöter i Focumateriet.

• Revisorer.

• Talmanspresidiet.

att under 5 i reglementet lägga till 5.5 ”Talmanspresidiet”:

att under 5.5 i reglementet lägga till följande paragrafer:

5.5.1 Talmanspresidiet best̊ar av talman, vice talman och sekreterare.

5.5.2 Det åligger talman att skicka ut kallelse och slutgiltiga handlingar inför sektionsmöten, lägga
förslag p̊a en mötesordning inför verksamhets̊aret första sektionsmötet samt leda sektionsmöten.

5.5.3 Det åligger vice talman att stödja talmannen i dennes arbete.

5.5.4 Det åligger sekreterare att föra protokoll under sektionsmöten samt tillse att protokollet justeras
och ansl̊as i tid.

5.5.6 Vid talmannens fr̊anvaro övertar vice talman dennes åliggande och befogenheter.
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5.5.7 Under sektionsmöten skall talmanspresidiet tilltalas Herr/Fru talman/vice talman/sekreterare.

5.5.8 Talmanspresidet ska i sitt arbete agera opartiskt.

5.5.9 Vid vakant post i talmanspresidiet väljer sektionsmötet in en person för det aktuella sektionsmötet
p̊a förslag av styrelsen. Personen f̊ar vara medlem i sektionsstyrelsen; förutom när det gäller talman
samt vice talman när denne skall överta talmannens arbete.

5.5.10 Datum för ordinarie sektionsmöten ska fastställas av talmanspresidet p̊a ett styrelsemöte i samr̊ad
med styrelsen.

att under 7.1.2 i reglementet genomföra följande ändring:

• En kan ej inneha fler än en position i sektionsstyrelsen.

• Revisor, talmanspresidiet, oberoende SAMO, eller ledamot av valberedningen kan ej vara
medlem av sektionsstyrelsen.

• Ledamot av sektionsstyrelsen kan ej inneha annan förtroendepost.

att under 7.2.3 i reglementet genomföra följande ändring:

Kallelse till styrelsemöte skall senast tv̊a dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av sektions-
styrelsen, medlem av kommitté och nämnd, revisorer, oberoende SAMO, talmanspresidiet samt
övriga berörda funktionärer.

att lägga till ny punkt 7.2.6 i reglementet:

Talmannen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Vid fr̊agor som direkt berör sektionsmöten har
talmannen även rösträtt.

att under 7.3.1 i reglementet stryka:

till sektionens medlemmar skicka ut kallelse och slutgiltiga handlingar till sektionsmöte i samband med
att dessa dokument ansl̊as.

att under 7.3.5 i reglementet göra följande ändring:

att tillse att protokoll fr̊an s̊aväl styrelse- som sektionsmöten ansl̊as.



Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppdatering av styrdokument

Bakgrund

Under det senaste sektionsmötet diskuterades varför det var styret som lade fram en proposition för att
välja in en särskild ledamot, motivationen till detta var att det var de d̊a r̊adande praxis. För att göra
processen mer tydlig och säker vill styret göra det möjligt för en k̊armedlem att söka särskild ledamot,
om denne s̊a vill.

Utöver detta fungerar inte en del av formuleringen kring betalning för särskilda ledamöter med det
kontrakt som sektionen skriver med k̊aren. För att lösa det föresl̊ar sektionsstyrelsen att vi ska genomföra
en ändring i stadgan.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 2.8.1 i stadgan lägga till följande punkt:

K̊armedlem vid Chalmers Tekniska Högskola har rätt att söka till särskild ledamot. K̊armedlem som
önskar söka särskild ledamot skall meddela detta till sektionsstyrelsen och talmanspresidiet senast
6 läsdagar i förväg.

att under 2.8.1 i stadgan genomföra följande ändring:

Särskild ledamot är k̊armedlem vid Chalmers tekniska högskola som sektionsmöte med minst 2/3 ma-
joritet beslutar, och som betalat sektionsavgift skänkt en summa motsvarande sektionsavgiften till
sektionen.



Proposition om FnollKs representant i FARM Sektionsstyrelsen

Proposition om
FnollKs representant i FARM

Sektionsstyrelsen

Bakgrund

FARM har sedan länge haft en representant fr̊an sittande FnollK i kommittén. Sedan 2015, d̊a sponschefen
i FnollK avskaffades, har dock dennes roll förlorat stora delar av sitt syfte.

FnollK söker inte längre aktiv spons till mottagningen och i FARMs regelbundna sökande efter spons
ing̊ar numera även spons under mottagningen, t.ex. lunchföreläsningar för Nollan. Givetvis behöver
FARM kommunicera med FnollK gällande mottagningsspons, men detta kan givetvis göras utan att en
representant fr̊an FnollK sitter med i FARM.

P̊a senare år har det ocks̊a blivit tydligare att de år d̊a FARM har väldigt f̊a medlemmar s̊a finns
det en risk att representanten fr̊an FnollK behöver stötta FARMs verksamhet, vilket d̊a tar tid fr̊an
arbetsuppgifterna i FnollK. När FARM istället har m̊anga medlemmar behövs inte representanten alls.
Rimligen bör det inte ligga p̊a en enskild medlem i FnollK att stötta FARM i sv̊ara tider.

Yrkande

att i reglementet 9.4.1 stryka ”En ledamot fr̊an FnollK”

att i FARMs arbetsbeskrivning ocks̊a ta bort posten under ”1 Allmänt” och stryka punkt 4.4 i sin
helhet.

att i FnollKs arbetsbeskrivning under 3.2 stryka ”bland sina ledamöter utse en representant för att sitta
med i FARM.”

1



Sektionsstyrelsen
Proposition - Ändring av budget

2018-11-28

Fysikteknologsektionen

Proposition - Ändring av budget

Bakgrund

Under den senaste läsperioden har styret godkänt tv̊a större äskningar: en för en projektor och en för
en skrivare. De likvida tillg̊angarna finns, men styret vill inte tömma sektionspotten för att lämna den
öppen för mindre äsknignar. För att tillgodose dessa äskningar anser styret att det lämpar sig att ändra
p̊a budgeten.

Nedan följer bakgrunderna för äskningarna fr̊an äskarna.

§1.1 Bakgrund äskning projektor

Under verksamhets̊aret 17/18 togs ett initiativ för att uppgradera sektionens mediautrustning i form
av en ny projektor. Resultatet lämnade en del att önska, och därmed föresl̊ar jag att sektionen i år
istället avsätter en mer substantiellt summa pengar för att utrusta Focus med en ny projektor samt en
ny projektorduk. Efter en del efterforskningar verkar strax under 6000 kronor vara en bra niv̊a för att f̊a
en stabil projektor med HD-upplösning, modern digital anslutning samt tillräcklig ljusstyrka. För en duk
av storlek anpassad till projektorn bildvinkel och avst̊and till Focus vägg verkar 1500:- vara en lagom
niv̊a. Slutligen verkar det lämpligt att även köpa in en nytt fäste till projektorn. Det har visat sig lite
sv̊arare att ta fram ett konkret förslag p̊a modell här, men de flesta rimliga verkar ligga runt 500:-.

§1.2 Bakgrund skrivare

Med bakgrund av att skolans skrivare är väldigt lukrativa med när de fungerar och inte, samt att en
egen skrivare är n̊agot billigare i längden skulle jag vilja äska 6000 kr för att köpa en skrivare som aktiva
p̊a sektionen kan använda för att skriva ut A4 och A3 i färg. Detta skulle reducera arbetsbördan F6 och
DP, samt förenkla arbetet för resterande sektionsaktiva som vill använda en skrivare i sitt arbete.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att lägga till budgetposten Äskning Skrivare p̊a 6000kr till sektionsbudgeten.

att lägga till budgetposten Äskning projektor p̊a 10 000kr till sektionsbudget.



Motion om ändring av FIFs status Tarek Alhaskir

Motion om
ändring av FIFs status

Tarek Alhaskir

Bakgrund

FIF är redan strukturerad som en kommitté, och genom att byta dess status i sektionen s̊a kommer det
att etablera föreningen och att öka intresse av att söka vilket g̊ar hand i hand med k̊arens m̊al att främja
idrot och bättre fysisk och psykisk hälsa bland chalmerister .
Dessutom f̊ar sittande egen komtroll och mer eget ansvar vilket innebär att det blir mindre arbetsbelast-
ning p̊a poster som i nuläget sköts dessa för FIF till exemple ekonomi.

Yrkande

att under punkt 10.1 (Förteckning) i reglementet:
stryka Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF.

att stryka punkt 10.4 Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF i reglementet.

att under punkt 9.2.1 (Förteckning sektionskommittéer) i reglementet:
lägga till Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF

att lägga till punkt 9.9 FIF

att lägga till punkt 9.9.1:
FIF best̊ar av följande poster

• Ordförande

• Kassör

• 0-5 ledamot

Där ordförande och kassör är förtroendeposter.

att lägga till punkt 9.9.2:
Verksamheten skall drivas i icke vinstdrivande syfte. Vid räkenskaps̊arets slut skall kommitténs
tillg̊angar upp till 0,659 basbelopp överg̊a till nästkommande års kommitté. Tillg̊angar därutöver
tillfaller sektionen. Visst utrymme för representation f̊ar förekomma.

1



Motion om ändring av FIFs status Tarek Alhaskir

att lägga till punkt 9.9.3:
Det åligger Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF:

att anordna idrottsarrangemang.

att öka idrottsintresset hos F- och TM-teknologen

att tillse att Fysikteknologsektionen är representerad i samtliga Chalmersmästerskap.

att ha en bra samverkan med Chalmers idrottsförening

att lägga till punkt 9.9.4:
Det åligger Fysikteknologsektionen Idrottsförening ordförande:

att tillse att kommitténs åligganden utförs.

att fungera som kontaktlänk mellan FIF och andra föreningar p̊a sektionen samt sköta kontakten
med andra sektioners idrottsföreningar.

att tillsammans med kassören ansvara för Fysikteknologsektionens Idrottsförenings ekono-
mi.

att lägga till punkt 9.9.5 Det åligger Fysikteknologsektionen Idrottsförenings kassör:

att tillsammans med ordföranden ansvara för Fysikteknologsektionens Idrottsförenings eko-
nomi.

att i överstens fr̊anvaro leda Fysikteknologsektionens Idrottsförenings arbete.

att lägga till punkt 9.9.6 Det åligger FIF-Ledarmot

att hjälpa FIF- ordföranden i dennes uppgifter s̊a att de utförs p̊a bästa sätt

att reglementeförändringen ska träda i kraft till invalet av FIF 19/20.

2



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Ändring av FIFs status

2018 - 12 - 06

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Ändring av FIFs status

Bakgrund

Att ändra en funktionärs status till kommitté är ett stort beslut, med flera konsekvenser för sektionseko-
nomin och organisation. För att kunna göra ett beslut kring motionen krävs därför b̊ade ett ekonomiskt
och organisationellt beslutsunderlag. Eftersom beslutsunderlaget saknas yrkar Styret att motionärerna
utvärderar möjligheten tills nästa sektionsmöte, s̊a att konsekvenserna av beslutet är tydlgia.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.

1
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Motion om
benämning av medlemmar i Bakisclubben

A. Golic, A. Alm, E. Nilsson, H. Johansson, S. Ponce, W. Blomström

Bakgrund

Under föreg̊aende sektmöte i vilket Bakisclubben skapades bestämdes hastigt och utan stor betänketid
att medlemmar i Bakisclubben benämns “bullbakare”. Detta namn är dock missvisande för den aktivitet
som Bakisclubben planerar att bedriva, d̊a vi även planerar att vid vissa tillfällen arrangera s̊a kallade
“Bakisbruncher” efter stora festligheter. Därför vill vi yrka att den officiella benämningen ändras fr̊an
“bullbakare” till “bakis”, n̊agot som vi känner passar bättre till den aktivitet som BC bedriver.

Yrkande

att under paragraf 10.13.1 i reglementet genomföra följande ändring:

• BC best̊ar av 0-6 bullbakare

• BC best̊ar av 0-6 bakisar

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Benämning av medlemmar i Bakisclubben

2018 - 12 - 06

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Benämning av medlemmar i Bakisclubben

Bakgrund

Styret anser att namnändringen motionärerna har lagt fram ligger i god linje med BakisClubbens (BC)
allmänna syfte. Att tydliggöra BC’s bakarrangemang och i motionen åsyftade bruncher i sina postnamn
skulle vara en positiv förändring för funktionären. Därutöver är det skitkul.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.

1



Valberedningen 2018/2019
2018-12-04

Fysikteknologsektionen

Nominering FARM 2019
Ordförande: Karim Hasseli

Motivering: Karim har visat ett ge-
nuint intresse för FARM:s verksamhet,
och att han är villig att lägga ner den
tid och energi som krävs. Han sätter
upp tydliga mål och arbetar hårt för att
uppnå dem. Hans lyhördhet och omtan-
ke om gruppens välmående gör att han
lämpar sig väl för rollen som ordföran-
de.

Vice Ordförande: Alexander Samuelsson

Motivering: Med sin tidigare erfaren-
het av ledarskap och att arbeta i pro-
jekt tror vi att Alexander kommer vara
en utmärkt vice ordförande. Han månar
om gruppens bästa, och har visat stort
intresse för att öka FARM:s synlighet
på sektionen.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen 2018/2019
2018-12-04

Fysikteknologsektionen

Kassör: Ruben Seyer

Motivering: Med sitt lugn och sin or-
ganisatoriska förmåga tror vi att Ru-
ben kommer passa utmärkt i rollen som
kassör. Han har visat intresse för den
ekonomiska delen av verksamheten, och
hans tidigare erfarenheter borgar för
välskött bokföring.

Gruppmotivering: Valberedningen tror att denna grupp har goda förutsättningar att
skapa ett FARM som kommer bidra till sektionsnyttan och utveckla föreningen under året. De
nominerade har visat stort engagemang och strävar mot samma mål.

Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i FARM:

• Jonathan Bengtsson

• Andreas Führ

• Axel Johansson

• Martin Lidén

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-12-04

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK
Ordförande: Hugo ”Toss” Lom

Motivering: Hugo har under aspning-
en visat upp ledaregenskaper som byg-
ger på sunda värderingar, ett ödmjukt
sätt och en förmåga att ta in och lyss-
na på andras åsikter. Han har uppvi-
sat stort tålamod och utstrålar en lug-
nande aura. Med dessa egenskaper har
han vunnit gruppens förtroende som en
stabil ledare. Hugo kommer som ord-
förande inte backa från att ta jobbiga
konfrontationer men kommer också att
bidra med många ideér till FnollKs ar-
bete.

Vice Ordförande: Lina “HAJP!!!” Wincent

Motivering:Med sitt stora driv och
inspirerande personlighet kommer Lina
vara en värdefull tillgång för att stän-
digt hålla allas humör uppe och föra
FnollKs arbete framåt. Hon är en struk-
turerad person som går in dedikerat för
allt hon gör. Hon och Hugo komplette-
rar varandra bra och vi tror verkligen
att de kommer leda FnollK till nya höj-
der. Hon bidrar dessutom med mycket
stor HAJP!!!

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2018-12-04

Fysikteknologsektionen

Kassör: Thea “Thetris” Mattsson

Motivering: Gruppen har oerhört stor
respekt för Thea och hon har uppvisat
stor förmåga att avväga när det är dags
att sätta ner foten, vilket i kombina-
tion kommer leda till att FnollK hål-
ler sin alltid så välfyllda budget. Hon
är ansvarsfull, beslutsam och struktu-
rerad, vilket kommer göra att hon utför
sitt arbete väl men har även visat god
självinsikt och kunskap om sin mänsk-
lighet så att hon kan undvika överbe-
lastning. Utöver dessa goda egenskaper
har hon stort intresse för stålar och är
någon gruppen kan vända sig till oav-
sett vad det gäller.

Gruppmotivering: De nominerade ledamöterna i FnollK har visat stöd för såväl varandra
som för de nominerade till förtroendeposterna. Ledamöterna kommer vara en frisk fläkt som
förnyar kommittén, de är engagerade, drivna och har alla visat intresse för respektive leda-
motsposter och har attribut som gör dem lämpade och värdiga för arbetet. Gruppen kommer
lätt få Nollans förtroende, precis som de fått vårt, då de är i allra högsta grad pålitliga och
inspirerande individer.

De nominerade, utan inbördes ordning, är:

• Linus “Truten” Sundström

• Fredrik “NL” Nyström Lindé

• Arvid “grus korn” Andersson

• Mats ”Billy” Richardsson

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se


