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Tid: Tisdag 2004-09-28

Plats: GD och FB

§1. Mötets öppnande
Ordförande Hannes Johnson förklarade mötet öppnat och medgav att de nyinförskaffade
polisongerna kliade reglementsenligt.

§2. Mötets behöriga utlysande och beslutsförighet
Sektionsmötet fanns vara giltigt.

§3. Föreg̊aende mötes protokoll
Ingen ville lyssna p̊a föreg̊aende mötes protokoll men det godkändes i alla fall.

§4. Fastställande av föredragningslista
Följande ändringar gjordes innan föredragningslistan fastslogs:

Propositionen ang̊aende FnollKs sponschef som medlem i Farm drogs tillbaka, likas̊a
försvann fyllnadsvalet av Revisor och Revisorsuppleant eftersom Gurra meddelade
att han inte alls abdikerat fr̊an sin post.

Tillägg:

§9e Meddelande fr̊an K̊arstyrelsen
§9f Meddelande fr̊an Bilnisse
§10c FnollK 02 (under förutsättning att FnollK 01 beviljades ansvarsfrihet)
§10m Focumateriet 02/03

Viss omstuvning av punkterna gjordes ocks̊a, protokollet är inte fört i fullständig
kronologisk ordning.

§5. Fastställande av mötesordning
Vice ordförande Karin Laag läste upp mötesordningen. Den fastställdes därefter.

§6. Adjungeringar
Emil Andersson (elektroteknolog och spexintresserad) adjungerades.
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§7. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Föga förv̊anande valdes sittande: mötesordförande Hannes Johnson och mötessekreterare
Martin Nyman.

§8. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Julien Aubert och Ewok valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§9. Meddelanden

§9a. Styret
Hannes berättade vad styret jobbar med för närvarande. Eftersom rekryteringen
till sektionen inte skötts s̊a vidare bra finns planer p̊a att dra ig̊ang en rekryte-
ringsgrupp.
Det finns förslag om omstrukturering av studieadministration och hur denna
ska f̊a sina pengar, för F-sektionens del kan detta innebära att v̊ar studieadmi-
nistration hamnar i Kemihuset vilket Styret försöker motverka.
Vi flyttar in i nya sektionslokaler under jullovet.
Det finns planer p̊a att f̊a till st̊and fysikdagar för alla fysiksektioners styrelser
i landet, ämnat för utbyte och utveckling.

§9b. Farm
Fredrik Borg meddelade att försöket att f̊a ett F-expo misslyckades även i år p̊a
grund av sviktande intresse fr̊an företagen.
Farm jobbar vidare med att leta spons. Daniel Kristensson sköter kontakten
med Vattenfall, och har ett mentorprogram för F-teknologer p̊a g̊ang. Martin
Persson söker för närvarande spons fr̊an IKEA.
Farm välkomnar inskickade ideer.

§9c. SNF
Patrik Nyman berättade att SNF jobbar främst med att lösa akuta problem.
Man vill förändra kursutvärderingssystemet, en möjlig modell är ett diskussions-
baserat system där man slumpar fram 5-10 personer i en klass som diskuterar
kursen. SNF välkomnar synpunkter.
Tentatiderna ändrade: 08.30 och 14.00
Bakom Stängda Dörrar: Lars Brink talar om supersträngar p̊a torsdag.
SNF kommer ha aspning inför valet p̊a luciamötet.

§9d. F-partiet
Mattias Tjus presenterade F-partiet och förklarade vad Fum är. F-partiet ska
föra F:arnas talan och kontaktas lättast via mail till f-partiet@dd.chalmers.se.
F-partiet är det näst största partiet i k̊arfullmäktige.
För den intresserade finns det många arbetsgrupper inom k̊aren man kan söka
sig in i.

§9e. K̊arstyrelsen
Gustav Eklund presenterade vad KS pysslar med.
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Järnvägsvagnen är färdigställd och skall g̊a att boka inom kort. Ett nytt bok-
ningssystem är p̊a g̊ang (bokning via nätet).
Gurra har haft näringslivskonferens med många företag och högskolor.
Den lilla gröna är p̊a g̊ang.
Det anordnas en jämställdhetsdag den 12 april.

§9f. Bilnisse
Per Grönberg berättade om sektionsbilen och ritade ganska fult. Alla kan hyra
bilen via http://www.dd.chalmers.se/∼bilnisse.
En smyghöjning av kilometeravgiften har genomförts vilket motiverades.

§10. Verksamhetsberättelser och revisionsberättelser
Samtliga inlämnade verksamhetsberättelser finns som bilagor till detta protokoll.

§10a. F-styret 03/04
Patrik Sjööquist läste upp verksamhetsberättelsen och den godkändes.

§10b. FnollK 01
Gurra läste upp den efterlängtade verksamhetsberättelsen och den godkändes.
Fr̊agor p̊a denna skickas till f98jasj@dd. Hannes läste upp synpunkterna fr̊an
revisorn p̊a revisionsberättelsen. Den godkändes och FnollK 01 beviljades an-
svarsfrihet. Lasse-Kasse höjde triumfatoriskt b̊ada nävarna i luften och släppte
fram ett glädjevr̊al.

§10c. FnollK 02
Leissner lade fram en verksamhetsberättelse och p̊avisade att FnollK 02 uppfyllt
alla mål satta i stadgarna. Verksamhetsberättelsen godkändes. Hannes läste upp
kommentaren fr̊an revisorn p̊a revisionsberättelsen. Den godkändes och FnollK
02 beviljades ansvarsfrihet.

§10d. Bilnisse 03/04
Tystnad. Punkten bordlades till nästa möte.

§10e. F6 03/04
Rube, Öjje och Karin Rydén presenterade verksamhetsberättelse via rullande
overheadpresentation med mycket vackra teckningar. Den godkändes.

§10f. DjungelPatrullen 03/04
Fisken läste upp verksamhetsberättelsen som beskrev n̊agra av DP 03/04:s
många äventyr och meddelade att DP 03/04 återkommer som DP 05/06. Verk-
samhetsberättelsen godkändes.

§10g. Farm 02/03
Gurra läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.

§10h. Farm 03/04
Punkten bordlades till nästa möte.
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§10i. Finform 03/04
Kumla-Frasse läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.

§10j. Fif 03/04
Punkten bordlades till nästa sektionsmöte.

§10k. SNF 03/04
Punkten bordlades till nästa sektionsmöte.

§10l. Focumateriet 03/04
Fille läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.

§10m. Focumateriet 02/03
Hannes läste upp revisorns kommentar till revisionsberättelsen som sedan godkändes.
Foc 02/03 beviljades ansvarsfrihet.

§11. Sektionsavgift och budget
Kassör Andreas Johansson presenterade styrets budgetförslag. Därefter följde mötets
längsta diskussion som handlade mycket om Phaddertackkalaset. Wilhelm lade fram
ett förslag om att pengar borde delas ut till phaddergrupperna under nollningen för
att användas till phadderaktiviteter vilket skulle kunna vara en bättre motivation
för phaddrarna än ett svulstigt phaddertackkalas. Styret lovade att titta närmare p̊a
hur detta skulle kunna genomföras.
Streck i debatten beslutades ang. phaddertackkalaset. Ändringsyrkande ang̊aende
höjning av den posten avslogs.
Det beslutades efter omröstning att sektionsavgiften ska ligga p̊a 60 kr. Vi leder
därmed sektionsavgiftsligan p̊a Chalmers!
Efter ändringsyrkande flyttades 500 kr fr̊an oförutsedda utgifter till växteriet.
Efter ytterligare ett ändringsyrkande flyttades 2000 kr fr̊an oförutsedda utgifter till
blodgruppen.
Fler ändringsyrkanden kom upp men samtliga avslogs.
Slutligen fastslogs budgeten!

§12. Val till sektionsposter

§12a. Valberedning
Karin Rydén och Christofer Boman valdes till oberoende teknologer för att sitta
med i valberedningen.

§13. Fyllnadsval till sektionsposter

§13a. SNF årskursrepresentant åk 1 och ev. åk 3
Jon Persson valdes till årskursrepresentant i F1. Ingen i F3 vill vara årskursrepresentant
s̊a Hugo f̊ar fortsätta sitt värv trots att han inte g̊ar i klassen.
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§13b. Ekonomiansvarig i Finform
Per Magnusson representerad av Ewok valdes till ekonomiskt ansvarig i Finform.

§13c. Teknologarbetsmiljöombud
Jonas Leissner och Réka Simon-Bálint sökte posten.
”Hej jag heter Réka och jag behöver nog inte presentera mig.”
”Öh, Leissner, samma.”
Sluten omröstning genomfördes där Réka valdes till posten.

§14. Motioner

§14a. Motion ang̊aende införande av Fysikspexet
Andreas Hanning propagerade för införande av fysikspexet som en medlemsförening
och lade fram sin motion. Karin presenterade styrets ändringsyrkande om att
stadgar ska presenteras inom sex veckor. Motionen gick igenom med styrets
ändringsyrkande.

§14b. Motion ang̊aende införande av F-klav
Balder Lingeg̊ard presenterade sin motion om att grunda cellistföreningen F-
klav. Styret presenterade ett ändringsyrkande som gick ut p̊a att F-klav införs
som en medlemsförening och att F-klav ska presentera sina stadgar inom sex
veckor. Motionen gick igenom med styrets ändringsyrkande.

§14c. Motion ang̊aende val av s̊angförmän
Ewok yrkade p̊a att s̊angförmännen bör väljas p̊a luciamötet s̊a att de f̊ar mer
tid att förbereda sjungboken inför nollningen. Styret la in ett ändringsyrkande
med de formella ändringarna som behövs i stadgan. Motionen gick igenom med
styrets ändringsyrkande men måste röstas igenom även p̊a nästa möte eftersom
det innebär en stadgaändring.

§14d. Motion ang̊aende Ewoks motionsrätt
Motionen gick ut p̊a att Ewoks korrekturläsare inte behöver vara Solmaz utan
vilken som helst godtycklig icke-Ewok-F-teknolog. Motionen avslogs men det
blev till och med bättre än Ewok tänkt, ett sektionsmötesbeslut togs s̊a att han
slipper korrekturläsare!

§15. Övriga fr̊agor
FIR-ledamöterna Hannes Johnson, Patrik Nyman och Anne Ulveland godkändes av
sektionsmötet.
Val av baln̊agonting efterfr̊agades men detta ligger p̊a Luciamötet enligt stadgan.

§16. Dumvästutdelning
Simon Griph berättade om dumvästtraditionen.

DP minus V̊age nominerade Magnus V̊age efter att han beställt buttplugs till hela
FnollK i storlek XL till ett värde av 4200 kr.
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Leissner nominerade Johan Hjalmar Wikstrand efter att han kört 125 mil i USA för
att inta sin 23-̊arsbäsk och därefter blivit utkörd av polisen ur ett parkeringshus där
han försökte övernatta i en bil tillsammans med en ”kompis”.

Mötet fann att Johan är dum och s̊aledes bör bära dumvästen.

Eftersom Johan fortfarande befinner sig i USA hölls l̊anga diskussioner om huruvida
man kan betrakta hela USA som ett F-arr. Det framkom att Johan bor i en h̊ala och
brukar g̊a p̊a pubrundor p̊a sunkiga pubar. Slutligen beslutades att: ”Johan Hjalmar
ska bära dumväst under minst tv̊a pubrundor p̊a sunkpubarna i h̊alan och därefter
avge en utförlig rapport med många bilder p̊a februarimötet.”

§17. Mötets avslutande
Herr ordf. bankade slutligen klubban i bordet en sista g̊ang och mötet avslutades
vilket mottogs med stora appl̊ader.

Justerat och godkänt av:

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare

Julien Aubert Joakim ”Ewok”Hemsle
Justeringsman Justeringsman
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A Närvarolista

B Invalda till sektionsposter

C Verksamhetsberättelser

C.1 F-styret 03/04

C.2 FnollK 01

C.3 FnollK 02

C.4 F6 03/04

C.5 Djungelpatrullen 03/04

C.6 Farm 02/03

C.7 Finform 03/04

C.8 Focumateriet 02/03

D Fastslagen budget

D.1 Ändringsyrkande om Växteriet

D.2 Ändringsyrkande om Blodgruppen

E Motioner

E.1 Fysikspexet

E.1.1 Ändringsyrkande fr̊an Styret

E.2 F-klav

E.2.1 Ändringsyrkande fr̊an Styret

E.3 Val av s̊angförmän

E.3.1 Ändringsyrkande fr̊an Styret

E.4 Ewoks motionsrätt
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