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Mötesordning för sektionsmöten

1 Ledning av sektionsmöten

Ledning av sektionsmöten utövas av talmannen. Vid talmannens och vice
talmannens frånvaro leds sektionsmöten av vid sektionsmötet tillfälligt vald
talman. Protokoll vid sektionsmöten föres av sekreteraren i talmanspresi-
diet. Vid sekreterarens frånvaro föres protokoll vid sektionsmöten av vid
sektionsmötet tillfälligt vald sekreterare.

Skall tillfällig talman eller sekreterare väljas sker detta omedelbart efter
sektionsmötets öppnande.

I detta dokuments resterande paragrafer definieras talmannen som den per-
son som enligt denna paragraf utövar ledning av sektionsmötet.

2 Föredragningslistan

Slutlig föredragningslista till sektionsmötet ska distribueras senast 3 läsda-
gar före mötet. Som punkter på föredragningslistan skall upptas följande:

• Mötets öppnande.

• Val av två justeringspersoner.

• Val av två rösträknare.

• Sektionsmötets behöriga utlysande.

• Godkännande av föredragningslistan.

• Adjungeringar.

• Föregående mötesprotokoll.

• Uppföljning av beslut.

• Meddelanden.

• Eventuella verksamhets- och revisionsberättelser

• Eventuella personval.

• Propositioner.

• Motioner.
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• Övriga frågor.

• Dumvästutdelning.

• Mötets avslutande

Vid sektionsmötet får ej till avgörande tas upp ärende som inte angivits på
slutlig föredragningslista, såvida inte sektionsmötet med minst två tredjedels
majoritet så beslutar.

3 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt

Närvaro- och yttranderätt tillkommer sektionsmedlem, hedersmedlem, seni-
ormedlem, phatriark, mathriark, särskild ledamot, kårstyrelseledamot, in-
spektor, sektionsrevisor samt av mötet adjungerade icke-medlemmar. För-
slagsrätt tillkommer sektionsmedlem, inspektor, sektionsrevisor samt tal-
mannen. Rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar.

4 Beslut och omröstning

Sektionsmötet kan fatta beslut vid möte som utlysts korrekt enligt stadgan.
Är färre än 25 röstberättigade medlemmar närvarande då beslut ska fattas
kan detta endast ske om ingen medlem yrkar på bordläggning. Detsamma
gäller vid frågor som inte upptagits på den slutliga föredragningslistan.
Vid omröstning krävs enkel majoritet, förutom vid ändringar av stadgan,
ändringar av reglementet, omröstning om extra ärenden på sektionsmöte,
avsättande av F-styret, val av hedersmedlem, val av särskild ledamot, val
av inspektor samt upplösande av sektionen. Vid lika röstetal avgörs frågan
av talmannen.

5 Personval

Personval skall ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmö-
tesdeltagare. När sektionsmötet väljer att intervjua sökande till en viss post
ska dessa intervjuas en och en och med övriga sökande väntandes utanför
möteslokalen.

6 Begärande av ordet

Ordet begärs genom handuppräckning.
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7 Replikrätt

Talmannen har rätt att medge den som blivit tilltalad i visst anförande
replik om högst en minut. Replik ska begäras i omedelbar anslutning till det
aktuella anförandet. En kontrareplik om högst en minut beviljas. Kontra-
kontra-replik beviljas ej.

8 Ordningsfråga

Debatt i ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och skall avgöras innan
sakfråga återupptages till behandling. Ordningsfråga som begärs efter det
att debatt avslutats ska tas upp till behandling först då beslut är fattat.

9 Tidsbegränsning

Tidsbegränsning av anförande behandlas som ordningsfråga. Bifalles yrkan-
det ska talmannen avbryta talare som överskrider den beslutade tidsbe-
gränsningen. Tidsbegränsning må ej införas efter det att streck satts.

10 Streck i debatten

Streck i debatten behandlas som ordningsfråga. Bifalles yrkandet ska tal-
mannen lämna tillfälle åt dem som så önskar att anmäla sig till talarlistan.
När alla som så önskar har fått tillfälle att anmäla sig till talarlistan sätts
streck. Därefter får ingen som inte är uppsatt på talarlistan yttra sig i den
kommande debatten. Replik och kontrareplik får dock medges.

11 Yrkande

Yrkande framställs muntligt. För att yrkande i motion ska upptas till be-
handling krävs att en representant för motionären eller motionärerna är
närvarande och tar upp motionsyrkandet. Finns ej detta avföres motionen
från föredragningslistan.

12 Bordläggning

Yrkande om bordläggning ska i förekommande fall vid beslut först tas upp
till behandling.
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13 Propositionsordning

När ingen ytterligare talare är anmäld på talarlistan, ska talmannen fråga
om diskussionen därmed kan anses avslutad. Om ingen begär ordet ska tal-
mannen förklara diskussionen avslutad samt läsa upp yrkandena. Därefter
ska den propositionsordning talmannen framlägger fastställas av sektions-
mötet.

14 Omröstning

Företages i regel medelst acklamation. Begäres votering sker omröstning via
handuppräckning utan räkning av antalet händer. Begäres rösträkning sker
omröstning via handuppräckning med räkning av antalet händer. Begäres
sluten votering sker votering slutet om mötet så med enkel majoritet beslu-
tar.

15 Upprivande av beslut

Sektionsmötet kan riva upp varje beslut fattat under pågående sektionsmöte.

16 Reservation och särskilt yttrande

Reservation mot beslut av sektionsmötet (eller särskilt yttrande i anslut-
ning till beslut av sektionsmötet) ska anmälas i omedelbar anslutning till
behandlingen av det aktuella ärendet. Skriftlig reservation/särskilt yttrande
ska inlämnas till sektionsstyrelsen och talmannen senast 24 timmar efter
sektionsmötets avslutande. Talmannen ska läsa upp reservationen/det sär-
skilda yttrandet samt namnen på undertecknarna så snart denna inkommit.

17 Ajournering

Ajournering behandlas som ordningsfråga. Bifalles yrkandet ska tids- läng-
den av ajourneringen fastställas. Ajournering kan beslutas av talmannen vid
oordning i mötes- lokalen.

18 Tolkning av mötesordningen

Uppstår tvist om denna mötesordning avgörs frågan av inspektor, eller i
frånvaro av denne av talmannen.
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

Bakgrund

Det har p̊a senare tid uppmärksammats att föreningsstrukturen p̊a sektionen inte ger mycket utrymme för
föreningar att växa och bli mer självständiga. Om man exempelvis som funktionär vill f̊a mer ekonomiskt
ansvar och sköta sin egen bokföring är det enda alternativ som finns i nuläget att göra om föreningen
till en sektionskommité vilket medför ett flertal åligganden som i m̊anga fall inte tycks vara relevanta för
föreningen i fr̊aga.
Under sektionsmötet läsperiod 3 diskuterades FIFs framtid som förening p̊a sektionen. En arbetsgrupp
hade ansatts för att utreda möjligheten till föreningens utveckling inom sektionen och de presenterade
under mötet tre förslag. Det alternativ som mötet d̊a ans̊ag vara det bästa alternativet var att man skulle
införa en ny kategori av föreningar.
Med detta som utg̊angspunkt har sektionsstyrelsen arbetat med att ta fram den nya föreningskategorin
Sektionsförening med syfte att agera som ett mellanting mellan sektionskommitté och sektionsfunktionär.
Sektionsföreningar skulle bland annat ha möjligheten att sköta sin egna ekonomi utan att ha åligganden
s̊a som att föreningen behöver vara representerad p̊a sektionsmöten.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

Stadgeändringar

att under 4.1.1 i stadgan göra 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
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8. Studienämnden

9. Sektionskommitéer

10. Sektionsföreningar

11. Sektionsfunktionärer

12. Intresseföreningar

att under 4.1.2 i stadgan göra följande ändringar:

Sektionsmötet har rätt att delegera b̊ade ansvar och uppgifter till valberedning, revisor, talmanspresidie,
sektionsstyrelse, nämnder, sektionskommittéer, sektionsföreningar och sektionsfunktionärer.

Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till nämnder, sektionskommittéer, sektionsföreningar
och sektionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger under
deras verksamhetsomr̊ade.

att under 4.3.9 i stadgan göra följande ändringar:

Sektionsstyrelsen, förtroendevalda i kommittéer, föreningar och nämnder, valberedningen, studerande-
arbetsmiljöombud, talmanspresidiet samt revisorer och förtroendevalda funktionärer lyder direkt
under sektionsmötet

Ledamöter i kommittéer, föreningar och nämnder och funktionärer som ej nämns ovan lyder under
sektionsstyrelsen

att lägga till 5.4.1 i stadgan:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av varje läsperiod:

• Behandla verksamhets- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för eventuella sektionssty-
relse, studienämnd, kommittéer och sektionsföreningar som g̊att av efter föreg̊aende ordinarie
sektionsmöte.

att under 5.4.2 i stadgan göra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 1:

• Fastställa budget för sektionen.

• Behandla verksamhets-och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föreg̊aende års sektionsstyrelse,
studienämnd och sektionskommittéer som g̊att av under sommaren.

• Godkänna/underkänna de ledarmöter till sektionen tillhörande programr̊ad som sektionssty-
relsen föreslagit.

• Fastställa verksamhetsplan för sektionsstyrelsen innevarande läs̊ar.
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• Välja sektionsaktiva enligt reglementet.

• Var tredje år besluta om förlängt mandat för inspektor

att under 5.4.4 i stadgan göra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 3:

• Behandla verksamhets- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för sektionskommittéer som
g̊att av vid årsskiftet.

• Välja sektionsaktiva enligt reglementet.

att under 6.3.2 i stadgan göra följande ändring:

När valberedningen sammanträder har max tv̊a medlemmar ur berörd kommitté/styrelse/nämnd/förening/funktionär
närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt. Valberedningens ordförande är ordförande samt samman-
kallande för valberedningen.

att under 13.1.6 i stadgan göra följande ändring:

En revisor kan ej granska ekonomin för en kommitté, förening, nämnd eller sektionsstyrelse för ett år
d̊a denne var medlem av denna eller direkt p̊aföljande år.

att i stadgan lägga till paragraf 10 Sektionsföreningar

att i stadgan lägga till paragraf 10.1 Definition

att lägga till 10.1.1 i stadgan:

Sektionsförening p̊a sektionen skall ha ett i reglemente fastställt antal förtroendeposter.

att lägga till 10.1.2 i stadgan:

Sektionsförening p̊a sektionen kan ha ett i reglementet fastställt antal övriga medlemmar.

att lägga till 10.1.3 i stadgan:

Sektionsföreningens medlemmar tillsätts av sektionsmötet om inte annat anges i reglementet.

att lägga till 10.1.4 i stadgan:

Sektionsförening skall verka för sektionens bästa och ha en i reglementet fastslagen uppgift.

att i stadgan lägga till paragraf 10.2 Rättigheter

att lägga till 10.2.1 i stadgan:
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Sektionsföreningar äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler.

att i stadgan lägga till paragraf 10.3 Skyldigheter

att lägga till 10.3.1 i stadgan:

Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektio-
nens övriga styrdokument.

att lägga till 10.3.2 i stadgan:

Det åligger sektionsförening att lyda åläggande att vidta viss åtgärd eller utreda viss fr̊aga, om denna
kan anses ligga inom kommitténs verksamhetsomr̊ade, fr̊an sektionsstyrelsen.

att lägga till 10.3.3 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns åligger det dessa att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet
efter verksamhets̊arets slut.

att i stadgan lägga till paragraf 10.4 Ekonomi

att lägga till 10.4.1 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns skall sektionsföreningens verksamhet och ekonomi granskas av sektionens
revisorer.

att lägga till 10.4.2 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns skall sektionsföreningens bokslut ing̊a i sektionens bokslut.

att i stadgan lägga till paragraf 10.5 Förteckning

att lägga till 10.5.1 i stadgan:

Sektionens föreningar är listade i reglementet.

Reglementesändringar

att under 7.2.3 i reglementet göra följande ändring:

Kallelse till styrelsemöte skall senast tv̊a dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av sek-
tionsstyrelsen, medlem av kommitté och nämnd, revisorer, talmanspresidiet samt övriga berörda
föreningsmedlemmar och funktionärer.

att under 7.3.4 i reglementet göra följande ändring:
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Det åligger sektionsstyrelsens kassör:

att fortlöpande kontrollera kommittéernas samt eventuella föreningars räkenskaper och bokföring.

att i reglementet lägga till paragraf 10 Föreningar

att i reglementet lägga till paragraf 10.1 Villkor för föreningsmedlemmar:

• En person kan ej inneha tv̊a ledamotsposter i samma förening.

• Eventuell ekonomiskt ansvarig i förening skall vara myndig.

att i reglementet lägga till paragraf 10.2 Förteckning:

att lägga till 10.2.1 i reglementet:

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:

att i reglementet lägga till paragraf 10.3 Åligganden:

att lägga till 10.3.1 i reglementet:

Det åligger varje sektionsförening:

• att följa åligganden enligt arbetsbeskrivning.

att lägga till 10.3.2 i reglementet:

D̊a ekonomiskt ansvarig finns åligger det denna:

• att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa för den ekonomiska situatio-
nen.
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Undersökning av

flaskan med Åkes existens

Hambraeus, David
Golic, Alexandru
Johansson, Albert

Bakgrund

Efter en djupdykning i arkiven i styretrummets mörkaste vr̊ar har vi hittat ett oerhört intressant sek-
tionsmötesbeslut. Anno 1990, p̊a samma sektionsmöte som valen i Träslövsläge - senare kallad Åke -
röstades in som hedersmedlem i sektionen, ålades det Focumateriet att köpa in en flaska Åke och placera
denna n̊agonstans p̊a Focus. Tyvärr verkar det som att Åke p̊a senare år antingen försvunnit-om han ens
n̊agon g̊ang funnits p̊a Focus. Oavsett finner vi att mysteriet med flaskan med Åkes existens m̊aste lösas,
och d̊a det var Focumateriets ansvar att införskaffa den fr̊an första början tycker vi att detta åläggande
borde falla p̊a dem igen. Om det sedan visar sig att denna flaska inte finns finner vi det naturligt att
ålägga Focumateriet att införskaffa den, s̊a som det beslutades Anno 1990.

Yrkande

att ålägga Focumateriet att undersöka huruvida de har införskaffat en flaska Åke.

att om detta inte skett, ålägga Focumateriet att införskaffa en flaska Åke eller Åke-substitut.
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Motion om
I den ROSA helikoptern

Albert Johansson, Thea Mattsson, Alfred Weddig, David Hambraeus

Bakgrund

I en rosa helikopter Ska jag flyga hem till dej I en rosa helikopter Ja D̊a flyger jag till dej varje dag I
en rosa helikopter Hela vgen hem till dej I en rosa helikopter Ja D̊a flyger jag genom stjärnorna till dej
Ligger vaken I min s̊ang Mitt I natten och drömmer om dej Jag har knt att mina drmmar sviker mej
Ligger ensam I mitt are you M Bara längtar och tänker P dej H jag vet vad jag vill Jag vill upp till
himlen en g̊ang till I en rosa helikopter Ska jag flyga hem till dej I en rosa helikopter Ja D̊a flyger jag
till dej varje dag I en rosa helikopter Hela vägen hem till dej I en rosa helikopter Ja D̊a flyger jag genom
stjärnorna till dej Kommer tidigt till plugget Lika bra när man känner S̊a här För jag ville bara se om
du redan va där När vi hade geografi Ja D̊a satt du och vänta P̊a mej H jag vet vad jag vill För jag vill
upp till himlen en g̊ang till I en rosa helikopter Ska jag flyga hem till dej I en rosa helikopter Ja D̊a flyger
jag till dej varje dag I en rosa helikopter Hela vägen hem till dej I en rosa helikopter Ja D̊a flyger jag
genom stjärnorna till dej I en rosa helikopter Jag ska flyga hela vägen hem till dej I en rosa helikopter
Jag ska flyga hela vägen hem till dej

Yrkande

att bilnisse ska undersöka kostnad och för att m̊ala helikoptern rosa
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