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§1. Mötets öppnande
Hannes Johnsson förklarade mötet öppnat och bad om ursäkt för sin klena skäggväxt.

§2. Mötets behöriga utlysande och beslutsförighet
Mötet fanns vara beslutsförigt.

§3. Föreg̊aende mötes protokoll
Protokollet godkändes.

§4. Fastställande av föredragningslista
Följande tillägg gjordes till föredragningslistan:

§9b. Meddelande fr̊an Frek
§9c. Meddelande fr̊an F-partiet
§10d. Revisionsberättelse fr̊an FnollK 2003
§14. Fyllnadsval Växteriet

Föredragningslistan godkändes därefter.

§5. Fastställande av mötesordning
Karin Laag läste upp mötesordningen. Den godkändes.

§6. Adjungeringar
Inga adjungeringar behövdes.

§7. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Chockerande nog valdes Hannes Johnsson till mötesordförande och Martin Nyman
till mötessekreterare.

§8. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Daniel Petterson och Niklas Torstensson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
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§9. Meddelanden

§9a. Styret
Hannes drog ett kort meddelande (som kompletterades av Martin) om Styrets
senaste verksamhet. Mycket tid och energi har lagts p̊a flytten till nya Focus
och inflyttningsfesten.
En central grupp h̊aller p̊a att formas p̊a Chalmers som skall ansvara för välkomnandet
av mastersstudenter. Martin är F-styrets representant i denna grupp. Det in-
formerades även om hur och när sektionsaktiva kan hämta ut nycklar till de nya
föreningsrummen.

§9b. Frek
Rekryteringsgruppens ordförande Farid Nolen meddelade att Frek kommer un-
dersöka varför folk hoppar av och sedan jobba för att motverka detta. Man satsar
även p̊a att rekrytera fler tjejer. Rekryteringsverksamheten genomförs i huvud-
sak genom att besöka mässor som Chalmers blir inbjudna till. Hembesök, dvs
hemresor för studenter som åker till sin gamla gymnasieskola för att rekrytera,
kommer att bli aktuellt ganska snart. Om man vill delta i detta eller har andra
idéer eller förslag kan man skicka mail till Farid p̊a golmoham@dd.chalmers.se,
adressen frek@dd.chalmers.se kommer ocks̊a snart att tas i bruk.

§9c. F-partiet
Mattias Tjus och Per Grönberg ritade upp p̊a tavlan vad Fum är. Under v̊aren
kommer ett nytt fullmäktige att väljas, om man vill kandidera kan man kontakta
F-partiet p̊a fpartiet@dd.chalmers.se. Detta bör ske ganska snart om man vill
komma med.

§10. Verksamhetsberättelser och revisionsberättelser

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

§10b. Farm 03/04
Punkten bordlades till nästa möte.

§10c. SNF 03/04
Solmaz Malek berättade att SNF under verksamhets̊aret 03/04 fick till en förändring
av kursen Fysikaliska Principer. Man bytte bland annat föreläsare.
Utöver detta gjordes ocks̊a ett nytt förslag till kursutvärderingssystem, fyra
cocktailpartyn, bsd, resa till Lund och en aspning med traditionell ost och vin-
kväll samt laserdome. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§10d. FnollK 2003
Hannes läste upp revisorns kommentarer p̊a revisionsberättelsen. Den godkändes.
FnollK 2003 beviljades ansvarsfrihet.
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§11. Sektionsavgift för kommande hösttermin
Sektionsavgiften fastställdes enligt tidigare till 60 kr.

§12. Propositioner

§12a. Proposition ang̊aende omstrukturering av F-styret
Karin presenterade propositionen som handlade om att införa en ledamotspost i
F-styret. Denna ledamot skall ansvara för mastersstudenterna samt bist̊a Styret
i det övriga arbetet. Detta p̊a grund av att alla projekt och idéer inte kan
genomföras i nuläget eftersom arbetsbelastningen p̊a Styret är väldigt stor.
Propositionen förespr̊akade ocks̊a en sänkning av minimiantalet Styretmöten per
läsperiod fr̊an 5 till 3. Tanken är att kärnstyret (som d̊a best̊ar av ordförande,
vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamot) skall ha möten varje vecka
medan hela Styret endast samlas till beslutsmöten varannan vecka. Propositio-
nen antogs i sin helhet.
Ett extra sektionsmöte kommer sammankallas i lv1 lp4 för att kunna genomföra
de nödvändiga stadgeändringarna fr̊an den här propositionen till valmötet lv5
lp4.

§12b. Proposition ang̊aende fototavlorna p̊a Focus
Johan Johansson presenterade propositionen som handlade om vem som bör
ansvara för fototavlorna i Focus. Fototavlorna är ofta inaktuella och ansvaret har
legat p̊a FnollK även om det inte är n̊agon reglementerad uppgift. Propositionen
föreslog att sektionsfotografen blir ansvarig för tavlorna och att detta läggs till
fotografens åligganden i Reglementet.
Ewok tyckte att det inte tillhörde fotografens uppgifter. Det diskuterades hur
ofta en s̊adan uppdatering är nödvändig. Propositionen sa inget om hur ofta
det skall göras men åtminstone en g̊ang under nollningen f̊ar ses som ett krav.
Propositionen antogs i sin helhet.

§13. Motioner

§13a. Motion ang̊aende antalet medlemmar i DP
Daniel Petterson läste upp motionen som handlade om att sänka antalet övriga
medlemmar i Djungelpatrullen fr̊an 15 till 6. Detta p.g.a. de praktiska sv̊arigheter
som uppst̊ar i en för stor grupp. Styret yrkade p̊a bifall. Motionen antogs i sin
helhet och maxantalet patrullmän är s̊aledes 10 personer.

§13b. Motion ang̊aende antalet medlemmar i F6
Niklas och valda delar av F6 flummade runt kring motionen som handlade om
att att göra motsvarande sak i F6. Styret yrkade bifall. Motionen antogs i sin
helhet och det maximala antalet medlemmar i F6 är nu 9 personer.
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§13c. Motion ang̊aende Tildes kön
Herr sekreterare läste upp V̊ages motion som handlade om att kräldjuret Tildes
kön borde fastsl̊as som kvinnligt en g̊ang för alla. Styret yrkade p̊a avslag för
att stimulera fortsatt utforskande sinnelag hos F-teknologer genom att lämna
denna fr̊aga olöst. Solmaz kom med ett ändringsyrkande som förespr̊akade att
Tilde är av manligt kön. Motionen avslogs.

§13d. Motion ang̊aende Jäst fisk
Motionären var inte närvarande och ingen ville ställa sig bakom motionen för
att läsa upp den s̊a den lades följdaktligen ner.

§13e. Motion ang̊aende F-sektionens d̊aliga ekonomi
Ett noga planerat förfarande för att ta över andra sektioner och stjäla pengar till
F-sektionen presenterades. Styret yrkade p̊a avslag för att bibeh̊alla F-sektionens
goda rykte. Efter handuppräckning verkade det bli avslag p̊a motionen med en
rösts marginal. Sluten votering begärdes dock och resultatet blev att motionen
bifölls. Focumateriet är nu ansvariga för att genomföra operationen med hjälp
av hundratals fanatiska F-teknologer. Vissa ledamöter i F-styret reserverade sig
mot motionen.

§14. Fyllnadsval Växteriet
Rube sökte efter en kompanjon efter Annelies avhopp. Tjus sökte posten eftersom
ingen annan ville. Tjus valdes enhälligt.

§15. Övriga fr̊agor
Farid tog upp klagomål p̊a Per Hyldegaard (examinator i elektrisk mätteknik). Han
talade ocks̊a om problemen som uppst̊ar vid byte av examinator i en kurs. Styret
lovade att g̊a vidare med dessa fr̊agor.

§16. Dumvästutdelning
D̊a inga särskilt bra nomineringar kom fram gav sektionsmötet dumvästen kollektivt
till sektionsmötet för att ha bifallit motionen om F-sektionens d̊aliga ekonomi. Som
bärare och representant för sektionsmötet uts̊ags mötesordförande Hannes Johnsson.

§17. Mötets avslutande
Det förmodligen rekordsnabba mötet avslutades efter endast 2 timmar och en kvart.
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Justerat och godkänt av:

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare

Daniel Petterson Niklas Torstensson
Justeringsman Justeringsman
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A Närvarolista

B Invalda till sektionsposter

C Verksamhetsberättelser

C.1 SNF 03/04

D Propositioner

D.1 Proposition ang̊aende omstrukturering av F-styret

D.2 Proposition ang̊aende fototavlorna p̊a Focus

E Motioner

E.1 Motion ang̊aende antalet medlemmar i DP

E.1.1 Yrkande fr̊an styret

E.2 Motion ang̊aende antalet medlemmar i F6

E.3 Motion ang̊aende Tildes kön

E.3.1 Yrkande fr̊an styret

E.3.2 Ändringsyrkande

E.4 Motion ang̊aende F-sektionens d̊aliga ekonomi

E.4.1 Yrkande fr̊an styret

E.4.2 Reservation mot motionen
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