
Protokoll fört vid höstmötet 2003.

Sektionsmöte 2003-09-30

Protokoll fört vid höstmötet 2003

Tid: Tisdag den 30:e september (lv 5) kl 15:15
Plats: GD

§1. Mötets öppnande
Ordförandes skägg kliade efter lite övertalning. Mötet öppnades med en för dagen
nyinskaffad ordförandeklubb. Ordförande Gustav Eklund kommer i fortsättningen
förkortas “Gurra”.

§2. Föreg̊aende mötes protokoll
Godkänt, no more, no less. . .

§3. Mötets behörighet och beslutsförighet
Bra, vad annars med detta eminenta styre?

§4. Fastställande av föredragninslista
Följande tillägg gjordes:

• Punkt §8§8d. Foc informerar.

• Punkt §8§8e. FinForm informerar.

• Punkt §15§15c. Val av Balngt.

• Punkt §9§9a. Fyllnadsval FiF och

• Punkt §9§9b. Fyllnadsval SNF-sekreterare. Efterföljande punkter försköts därefter
i föredragningslistan.

Följande ändringar gjordes:

• Punkt §11 Ändrades till “Fastställande av sektionsavgift för kommande v̊artermin”.

• Punkt §10 Ändrades till “Verksamhetsberättelser”.

• Punkt “Budget” flyttades till Punkt §14 Budget, allts̊a efter motioner.

§5. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Helt otippat valdes enhälligt sittande. Allts̊a Gurra som mötesordförande och Per
Grönberg som sekreterare. Skall tilläggas att det är därför detta protokoll är s̊a fint.

§6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Viktor Larsson f.d. F6-sexreterare och f.d. SNF-ordf. Simon Griph valdes enhälligt.
Pojkarna kan enligt egen utsago räkna.
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§7. Godkännade av FIR- samt Sektionsstyrelseledamöter
Följande godkändes:

• FiR. Gurra, Erik Hjalmers och Sandra Abu-Kahlil.

• Sektionsstyrelsen. Gurra

§8. Meddelanden

§8a. Erik fr̊an ChS
Erik informerade om k̊aren, kortfr̊agor, Charm och ChsRAB. Signesfr̊agan kom
upp. PaTa meddelade sin kontakt med lokalsamverkansgruppen.

§8b. Sektionsoverall, Hanning
Hanning tog upp fr̊agan om sektionsoveraller. Det är enl. tidigare besult möjligt
för F-teknolog att fixa en egen svart overall. Sedan lämnas denna till DP för
tryck och godkännande. Det har tillsatts en grupp för utforming av tryck. Denna
grupp skall sammankallas för distrubution av framröstat tryck till DP.

§8c. Lennart, Vice Dekanus, informerade inte
Lennart lös med sin fr̊anvaro.

§8d. Foc informerar
Foc-ordf. Filip Karlsson meddelade att Stazzi vann flipperduppen. Han vann,
förutom ett fint vinfärgat diplom, en veckas gratis flipper. Grattis Stazzi.

§8e. FinForm informerar
FinForms Chef-red. Wilhelm, a.k.a. Kumla-Frazze, pratade varmt om FinForms
blodgivingskampanj. Läs mer p̊a www.chalmers.se/˜finform/blod. Medverkande

är Droppen, Sahlgrenska, Östra och Blodbussen. Kampanjen börjar 1/10 2003
och p̊ag̊ar till april 2004. Samling 14:00 1/10 p̊a Focus för gemensam marsch
ner till droppen.

§9. Fyllnadsval

§9a. Fyllnadsval FiF
Tv̊a glada FiF:are har varit med sedan v̊aren, men de b̊ada var ej propert
invalda. S̊a kan vi ju inte ha det s̊a vi valde enhälligt in:

• FiF-ledamot med ekonomiskt ansvar: Fredrik Borg.

• FiF-ledamot: Jonas Nyberg.

§9b. Fyllandsval SNF-sekreterare
D̊a SNF:s sekreterare inte heller var helt invald åtgärdade vi det ocks̊a:
Lisa Forsmark valdes enhälligt.
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§10. Verksamhetberättelser
Dessa finns om inkomna bifogade i orginal efter protokollet.

§10a. Bilnisse 02/03
Godkänd.

§10b. F-Styret 02/03
Godkänd. Herr W läste högt för Karléns räkning.

§10c. Djungelptrullen 02/03
Solmaz och Annelie hade ritad mycket fint p̊a OH. DVMBFIDP.

§10d. F6 02/03
Vitor och HaZe läste innantill. Alla vet att det var Wiberg som h̊anglade med
Merlund. Inga bilder, det tyckte Per var tr̊akigt.

§10e. FARM 02/03
Hade ej inkommit.

§10f. FinForm 02/03
Godkänd.

§10g. Focumateriet 02/03 och som bonus 01/02
Foc valde att framföra s̊aväl 01/02 som 02/03. För att bidraga till spr̊akförbättringen
hos F:are framfördes 01/02 p̊a tyska. Mycket lärorikt.

§10h. Idrottsförmän 02/03
Lös även de med sin fr̊anvaro.

§10i. SNF 02/03
Godkänd.

§10j. VBL 02/03
Godkänd.

§10k. FnollK 02/03
Nej, men vad kan man begära fr̊an FNollK egentligen?

§10l. Eventuella gamla synder, redo att bekännas
Fanns ingen som ville lätta sitt hjärta.

§11. Fastställande av sektionsavgift
Fastslogs efter omröstning till 50 kronor enligt Styrets förslag.

§12. Propositioner

§12a. Proposition ang̊aende “Webbgrupp”
Pelle envisades med att sidan inte är en domän. Ändrades till “sajt”. Därefter
klubbades den igenom.

§12b. Proposition ang̊ande bilköp
Bilnissarne informerade om tre olika modeller av minibussar. Jensa var klok.
Klubbades igenom.
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§12c. Proposition ang̊ande SNF♥VBL
Per hade kopierat upp fel version av propositionen till overhead. Detta rättades
till med OH-penna. Ändringen gällde att punkter skall läggas till reglementet
och att den skall gälla fr̊an och med omg̊aende. Tengblad yrkade p̊a att alla
punkter mellan V:et,B:et och L.et i VBL skulle strykas. Detta förlikade sig
styret med. Motionen röstades igenom.

§13. Motioner

§13a. Motion ang̊ande F-teknologs följande av fysikens lagar
Efter utl̊atande av sektionens inspektor Lars Brink yrkade styret p̊a avslag d̊a
vi fann motionen irrelevant. Motionen avslogs med 32 emot och 8 för.

§13b. Motion om Guran
Motionen lades p̊a remiss till DP. De skall undersöka hur Guran kan läggas till
som en post i DP. Antingen ersätta överflödig eller läggas till som nya. Detta
kräver stadgaändring. DP inkommer med ny motion till nästa möte.

§13c. Motion om Djungelpatrullens l̊an
DP:s motion yrkade p̊a avskrivning av skuld. Denna fr̊aga lades p̊a remiss
till Styret och DP. Dessa skall tillsammans utreda DP:s ekonomi och ta fram
åtgärder.

§14. Budget
Ändringsyrkanden som inkommit:

I Finform 35000 kr, Ny bil 5000 kr.

II Finform 25000 kr.

III SNF 30000 kr, Ny bil 5000 kr.

Gick till votering. I ställdes mot II. I vann med 20 mot 9. I mot föreslagen budget.
Budgeten vann med 39 mot 10.
III mot budget. Föreslagen budget vann.
Mötet tog lunch och fortsatte sedan p̊a focus.

§15. Fyllnadsval till sektionsposter

§15a. Val till “WebbGrupp”.
Viktor Griph och Hugo Strand valdes enhälligt.

§15b. SNF -Årskursrepresentant F1
Viktor Griph mot Patrik Nyman. Patrik Nyman valdes.
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§15c. Val av Balngt
Följande valdes:

• Joakim “Ewok” Hemsle

• Sofia Tapani

• Julien Aubert

• Gustav Wiberg

§15d. Eventuellet övriga vakanta poster
I och med att propositionen ang̊aende VBL:s upptagnade i SNF fanns följande
vakanser:

• Årskursrepresentant F2. Görel Wranne valdes enhälligt.

• VBL. Martin i F2 valdes enhälligt. Martin var sittande i f.d.VBL.

§16. Övriga fr̊agor
Som sann vän av ordning p̊apekade Fredrik Tengblad att Styret glömt ta med att
gamla reglementet för VBL skulle strykas. Han skrev snabbt ihop ett yrkande att
punkten 5.3 “Veckobladeriet” skall strykas. Därefter följande punkter numreras om.
Detta röstades igenom. Tack Fredrik!

§17. Dumvästutdelning
Tv̊a förslag inkom:

• Anders Olen, F1, hade seriösa problem med gylfen p̊a gasquen.

• Stellan, Focumaterist, tillbringade glada sju plus en dagar p̊a kanarieöarna och
fick därmed betala reguljär biljett hem för sig och sin flickvän.

Mötet fann att Stellan är dum, d̊a han även var nykter. (32 mot 12)

§18. Mötets avslutande
Gurra bankade en sista g̊ang hammaren i de stabila focusborden och alla fick g̊a hem.
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2 Bilagor

1. Närvarolista förd vid sektionsmötet 2003-09-30.

2. Lista p̊a invalda sektionsaktiva.

3. Verksamhetsberättelser:

1 Bilnisse

2 F-styret

3 DP

4 F6

5 FinForm

6 Foc

a. Foc 01/02

b. Foc 02/03

7 SNF

8 VBL

4. Behandlade propositioner:

1 Webbgrupp

2 Bilköp

3 SNF♥VBL

5. Behandlade motioner:

1 Fysiklagar

2 Guran

3 DP:s skuld

4 Reglementesjustering.

Sida 6 av 7



Protokoll fört vid höstmötet 2003.
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Godkänt och justerat av:

Ordförande Gustav Eklund Sekreterare Per Grönberg

Justerare Simon Griph Justerare Viktor Larsson
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