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Valberedningen 2019/2020
2019-12-04

Fysikteknologsektionen

Nominering Farm 2020
Ordförande: Richard Svensson

Motivering: Valberedningen är över-
tygade om att Richard Svensson, med
ett stort intresse för Farm, kommer
göra ett utmärkt jobb som ordföran-
de. Med en tydlig vision för Farms
framtid, goda kommunikationsegenska-
per och tidigare erfarenheter kommer
han bli en bra ledare för gruppen.

Vice Ordförande : Valter Schütz

Motivering: Valter har god organisa-
tionsförmåga och viljan att bidra till
sektionen, han månar om gruppens
bästa. Detta kombinerat med hans lugn
och professionella attityd gör att vi an-
ser honom som en utmärkt kandidat
som vice ordförande i Farm.

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



Valberedningen 2019/2020
2019-12-04

Fysikteknologsektionen

Kassör : Filip Rydin

Motivering:Med sin empatiska karak-
tär och ansvarstagande förmåga kan Fi-
lip bidra med stabilitet till gruppen.
Med ett intresse för ekonomi och bud-
getering är valberedningen säkra på att
han har goda förutsättningar för att bi-
dra till ett gott kassaflöde nästa år.

Gruppmotivering: Valberedningen är säkra på att de nominerade tillsammans kommer ut-
veckla Farm och hjälpa sektionens medlemmar att komma i kontakt med arbetslivet. Med deras
olika erfarenheter och intressen kommer de nominerade i gruppen komplettera varandra väl.

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



Valberedningen
2019-12-04

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK
Ordförande: Carl “Aina” Strandby

Motivering: Carl har på ett moget
sätt visat en förmåga för ledarskap un-
der aspningen. Han har bidragit med
god stämning, och har vid behov lyft
gruppen med sina visdomar från tidiga-
re ideella engagemang. Carl har lyssnat
på gruppen, och gruppen har lyssnat
på hans sköna sånger. Vidare har han
stort förtroende från de mednominera-
de. Valberedningen är övertygad om att
han kommer kunna leda gruppen ge-
nom både motgångar och medgångar.

Vice ordförande: Mathias “Tommy” Arvidsson

Motivering:Mathias har under asp-
ningen visat att han bryr sig om grup-
pens välmående. Han ger energi och har
en positiv attityd som kommer att fö-
ra NollK-arbetet framåt. Även Mathi-
as har ett starkt förtroende från grup-
pen och kommer tillsammans med Carl
bidra med en bra stämning och stäm-
ma som kommer gynna gruppen under
året.

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



Valberedningen
2019-12-04

Fysikteknologsektionen

Kassör: Elsa “Wasabi” Danielsson

Motivering: Elsa har under aspning-
en visat prov på att vara både struktu-
rerad och noggran. Hon är handlings-
kraftig men ändå eftertänksam i sina
beslut, och kan säga nej när det be-
hövs. Valberedningen anser därför att
Elsa skulle passa mycket bra som kas-
sör. Med sin starka karaktär och föt-
terna på jorden kan hon hålla en stabil
stämma i FnollKören.

Gruppmotivering: Samtliga nominerade har haft en positiv attityd och visat ett stort enga-
gemang under hela aspingen. Vidare har de visat stort intresse att verka för sektionsnyttan och
välmåendet för sektionens medlemmar. Valberedningen är övertygad om att gruppen kommer
utföra FnollKs åligganden väl. Med en blandning av idésprutor och realister tror vi att deras
egenskaper kommer samspela bra under arbetets gång. Framför allt tror valberedningen att
gruppen kommer ha riktigt roligt tillsammans det kommande året!

De nominerade, utan inbördes ordning, är:

• August “Ceasar” Kälvesten

• Fredrik “Näzart” Skoglund

• Frida “Fortfarande inget aspnamn” Fjelddahl

• Jesper “Pastorn” Bergström

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





Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

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



Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

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.



Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

• 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:



Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

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:



Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

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.



Motion om Powerboard till Lord of the Rings Focumateriet

Motion om
Powerboard till Lord of the Rings

Focumateriet

Bakgrund

En stor majoritet av Focumateriets arbets timmar har g̊att till att pula med Lord of the Rings(LotR)
flipper spelet.

Detta beror p̊a att diverse problem har uppst̊att med det s.k. powerboardet, som är det som styr
flippet spelet. Nu senast har problemet uppst̊att där ett upp repande fel gör spelet ospelbart, alla tänkbara
lösningar har provats av Foc, inklusive att byta transistor p̊a nuvarande powerboard.

Vi har gjort allt i v̊ar makt för att kunna åtgärda felet utan att behöva investera i ett nytt powerboard
men det verkar inte finnas n̊agon annan lösning.

Vidare har spelen st̊att p̊a free play under hösten. P̊a Star Wars st̊ar mätaren, morgonen den 2a
december, p̊a 1813. Denna mätning har nollställts n̊agon g̊ang sedan den 20 september d̊a mätaren stod
p̊a 8958. Om vi räknar med att mätaren noll stäldes den 20 september har vi i snitt 24.8 spel om dagen,
250 kr/dag, p̊a ett av v̊ara flipperspel. Dessa siffror är givetvis n̊agot högre p̊a grund utav freeplay men
illustrerar änd̊a b̊ade medlemsnyttan och de inkomster vi skulle haft att för att finansiera ett powerboard
själva med.

Mot bak grund av detta vill vi äska pengar till att köpa in ett powerboard till LotR för att fortsätta
leverera hög kvalitativ medlemsnytta i form av flipper spel.

Powerboardet som är aktuellt: https://www.free-play.se/produkter/elektronik/elektronikkort/stern-
whitestar-driver-board.html

Yrkande

att Vi yrkar om att f̊a köpa in ett powerboard till Lord of the Rings för 3 395 kr.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Powerboard till Lord of the Rings

2019-12-09

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Powerboard till Lord of the Rings

Bakgrund

Flipperspelen p̊a Focus är n̊agot som upskattas av m̊anga p̊a sektionen och används s̊aledes mycket flitigt.
Sektionsstyrelsen är därför positivt inställda till denna motion. Styrelsen anser däremot att yrkandet inte
är s̊a tydligt formulerat d̊a det är oklart vem som skulle st̊a för kostnaden och skulle därför vilja att den
förtydligas n̊agot.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen med följande ändringar:

att Vi yrkar om att Foc f̊ar köpa in ett powerboard till Lord of the Rings för 3 395 kr, p̊a bekostnad av
sektionen.



Motion om Sektionss̊ang Johanna Warnqvist, David Hambræus, Alexandru Golic

Motion om

Sektionss̊ang

Johanna Warnqvist, David Hambræus, Alexandru Golic

Bakgrund

Vi vet alla att v̊ar sektion är helt magnifik, att vi är bäst p̊a matte och fysik och att vi är F:are till v̊ar
död. Ibland kan det änd̊a vara bra med en p̊aminnelse, och att f̊a känna att vi är m̊anga som vet och
känner samma sak. Vi har skrivit en s̊ang som speglar alla delar av en F:ares liv, fr̊an att de blir Nollan
till att de dör. Denna s̊ang vill vi ska bli F-sektionens sektionss̊ang som ska sjungas ofta och med stolthet.
Ett ypperligt tillfälle för detta är självfallet p̊a sektionsmöten d̊a sektionen st̊ar i Focus. Vi tycker därför
att det är passande om sektionss̊angen sjungs till varje sektionsmöte.

Yrkande

att genom sektionsmötesbeslut välja Dragos Dragos som F-sektionens s̊ang

att under 5.5 i reglementet lägga till

• Det åligger vice talman att tillse att sektionss̊angen tas upp i början av varje sektionsmöte.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Sektionss̊ang

2019-12-05

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Sektionss̊ang

Bakgrund

Styret uppskattar det arbete som motionärerna har lagt ner i att skriva den här l̊aten och tycker att de har
gjort ett oerhört bra jobb. Att ha en l̊at som alla fysikteknologer kan relatera till är inte bara roligt utan
har även potential att stärka gemenskapen p̊a sektionen. Styret anser däremot att det inte tjänar n̊agot
syfte att den ska vara just F-sektionens s̊ang samt att det inte vore lämpligt att göra den obligatorisk
p̊a sektionsmöten. Trots detta vill styret trycka p̊a att detta är ett väldigt omfattande beslut där det
inte räcker med att utg̊a fr̊an n̊agra enstaka individers åsikt och vill därför uppmana sektionsmötet att
komma till sitt egna beslut i fr̊agan.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen
Fyllnadsval under verksamhetsåret

Verksamhetsåret 2019/2020
• 2019-08-22

Fyllnadsvalde Alexandru Golic till gameboy.

• 2019-10-03
Fyllnadsvalde Mijo Thoresson till sångförman.

• 2019-10-17
Fyllnadsvalde Arvid Andersson till chefsredaktör i FinForm.

• 2019-10-24
Fyllnadsvalde Rakel Hellberg till bakis i bakisclubben.

• 2019-11-07
Fyllnadsvalde Sara Wäpling till ledamot i BalNgt.
Valde in Sara Nording Hällgren som tillfällig post i valberedningen för Fnollk.

• 2019-11-14
Fyllnadsvalde Felix Augustsson till ledamot i valberedningen.
Fyllnadsvalde Hanna Ekelund till ledamot i BalNgt.

• 2019-11-28
Fyllnadsvalde Victor Brun till ledamot i FinForm.
Fyllnadsvalde Jonathan Bengtsson till ledamot i valberedningen.
Fyllnadsvalde Karim Hasseli till ledamot i BalNgt.
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