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§1. Mötets öppnande
F-styrets Vice Ordförande Karin Laag förklarade mötet öppnat och tackade F-klav
för den storslagna intromusiken.

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

§3. Föreg̊aende mötes protokoll
Föreg̊aende mötes protokoll godkändes.

§4. Fastställande av föredragningslista
Viss omstuvning av punkterna gjordes under mötets g̊ang. Punkten §13r ”Val av Sek-
tionsnörd” lades ocks̊a till eftersom den slarvats bort av sekreteraren. Detta protokoll
återger inte punkterna i fullständig kronologisk ordning.

§5. Fastställande av mötesordning
Mötesordningen lästes upp och godkändes.

§6. Adjungeringar
Inga adjungeringar behövdes.

§7. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Gustav Eklund och Martin Nyman valdes till mötesordförande respektive mötessekreterare.

§8. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Isabelle Stockman och Jonas Preisz valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
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§9. Meddelanden

§9a. K̊arstyrelsen
Husansvarige Patrik Sjööquist berättade att KS varit aktiva p̊a Sveriges Förenade
Studentk̊arers (SFS) fullmäktigemöte. SFS nya ordförande är Chalmerist och
heter Niclas Sigholm. Avg̊aende k̊arordförande David Elebring valdes ocks̊a in i
styrelsen.
Även nästa år sitter en F:are med i k̊arstyrelsen, nämligen Johan Lodin som
valts in som Sociala utskottets ordförande.

§9b. Frek
Mikael Blomqvist och Malin Sundbom fr̊an Fysiks rekryteringsgrupp meddelade
att Frek har spridit information om Chalmers och F p̊a gymnasieskolor och
mässor. Ett tiotal ”Åka hem-besök” (hem till sin gamla gymnasieskola) har
gjorts. Man uppmanade alla att söka kontakt med Frek om man vill propagera
för Chalmers p̊a sin gamla skola nästa år.
Ett projekt med privatundervisning för gymnasieelever i Angered har dragits
ig̊ang av Frek.

§10. Verksamhets och revisionsberättelser

§10a. Farm 03/04
Viktor Larsson läste upp verksamhetsberättelsen som sedan godkändes.

§10b. Bilnisse 03/04
Punkten bordlades.

§11. Propositioner

§11a. Proposition ang̊aende införandet av s.k. stormöten
Karin föredrog propositionen som handlade om att införa ett forum för alla
sektionens föreningar och funktionärer. Gurra yrkade p̊a att Att-sats 1 skulle
strykas eftersom Att-sats 1 och 2 handlade om samma sak. Propositionen gick
igenom med detta ändringsyrkande.

§11b. Proposition ang̊aende stadga- och reglementsändringar till följd av
omstruktureringen
Karin presenterade även denna proposition som förespr̊akade att ”FIR” byts mot
”Programr̊adet” p̊a alla ställen där ”FIR” uppträder i Stadgan och Reglementet.
Propositionen bifölls.
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§12. Motioner

§12a. Motion ang̊aende stödvän till tidningen Faktum
Erika Sundén presenterade motionen som handlade om att F-sektionen borde
bli stödvän till tidningen Faktum. Styret yrkade p̊a bordläggning eftersom det
inte finns utrymme för utgiften i årets budget. Motionen bordlades till nästa
möte.

§13. Val till sektionsposter

§13a. F-styret

i. Ordförande
Julien Aubert var ensam sökande. Julien vill ta fram en gemensam vision
för sektionens styrelse, föreningar och f-partiet. Han vill ocks̊a göra en pre-
sentationsfilm för F-styret till nollningen för att synliggöra Styret mer.
Nomineringen lästes upp. Han valdes, beslutet var enhälligt.

ii. Vice ordförande
Louise Geijer sökte posten. Hon tycker fr̊agor om jämställdhet, sociala fr̊agor
är intressanta. Hon vill ocks̊a minska glappet mellan Styret och studenter.
En annan viktig fr̊aga för Lollo är att f̊a fler tjejer till sektionen. I Focus
vill hon f̊a upp anslagstavlor, fototavlor, gardiner osv. Nomineringen lästes
upp. Hon valdes enhälligt.

iii. Kassör
Timo Niiniskorpi och Johan Axelsson sökte posten. Valberedningen hade
nominerat Timo. Timo valdes efter sluten omröstning.

iv. Sekreterare
Daniel Petterson och Jonatan Rapp sökte posten. Joel Hofgren framförde
n̊agon form av st̊auppkomik. Jonatan blev senare ensam sökande. Person-
diskussionen hoppades över. Jonatan valdes enhälligt.

v. Ledamot
Solmaz Malek var ensam sökande till den nya posten i Styret. Hon valdes
enhälligt.

§13b. SNF: kontinuitetsgrupp 2

i. Ordförande
Martin Nyman var ensam sökande och valdes enhälligt.

ii. Kassör
Markus Billeter var ensam sökande till posten. Nomineringen lästes upp.
Han valdes, enhälligt.
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iii. Fyllnadsval: VBL kont.grupp 1
Anders Jonsson sökte posten och valdes enhälligt.

iv. VBL
Martin Stattin sökte posten och valdes enhälligt

v. Årskursrepresentant F2
Jon Persson representerad av Magnus Röding sökte posten. Han valdes
enhälligt.

vi. Årskursrepresentant F3
Patrik Nyman representerad av Magnus Röding sökte posten Han valdes
enhälligt.

§13c. FARM: kontinuitetsgrupp 2

i. Vice Ordförande
Marina Olsson sökte posten. Hon har s̊alt bingolotter och kan tänka sig att
l̊ata Farm g̊a med nollresultat för att erbjuda bra service åt F-studenterna.
Nomineringen lästes upp. Hon valdes enhälligt.

ii. Kassör
Daniel Petterson sökte posten. Han gillar LAX. Nomineringen lästes upp.
Han valdes enhälligt.

iii. Ledamot
Mikael Blomqvist sökte posten. Nomineringen lästes upp. Han valdes enhälligt

§13d. DjungelPatrullen

i. Överste
Henrik Hansson och Marcus Elmer sökte posten. Elmer tycker att en White-
board är en trevlig och funktionell inredningsdetalj. Valberedningen hade
nominerat Henrik. Efter sluten omröstning valdes Henrik.

ii. Rustmästare
Daniel Tidman sökte posten. Han vill fixa gardiner och städa städskrubben.
Han valdes enhälligt.

iii. Skattmästare
Erik Holmgren kommer fr̊an Gotland och sökte posten. V̊age fr̊agade om
Erik kände till att han är lurad. Det gjorde han inte. Nomineringen lästes
upp. Han valdes enhälligt.

iv. Överflödig
Jonny Karlsson kommer fr̊an Sk̊ane och sökte posten. Nomineringen lästes
upp. Han valdes enhälligt.

Ny mötesordförande: Hannes Johnsson
Ewok och Preisz inmundigade Mild yoghurt och kamben.
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§13e. Focumateriet

i. Ordförande
Mattias Tjus var ensam sökande till posten. Han valdes, enhälligt.

ii. Kassör
Mattias Wessling sökte kassör. Det framkom att han inte passar p̊a posten.
Han valdes, om än inte enhälligt. Vissa mötesdeltagare reserverade sig mot
beslutet.

iii. Förtroendemedlemmar
D̊avid (representerad av Wessling), Ande, Weidow, Pelle (representerad
av Stellan), Fisk och Solmaz sökte. Det drogs ett streck i debatten. Det
diskuterades huruvida man skulle välja in 4 eller 6 ledamöter. Wilhem
yrkade p̊a sex. Det beslutades att det skall finnas 6 ledamöter i Foc. Ovan
nämnda valdes in i grupp. Enhälligt.

§13f. F6

i. Sexmästare
Philip Krantz, Malin Sundbom och Christofer Hellman sökte posten. Philip
visade upp sina goda personliga egenskaper fr̊an lumpen p̊a overhead. Granskn-
ingskommittén har han inte funderat p̊a s̊a mycket. Philip avser att ragga
medan han städar Gasquen. Christofer skulle försöka f̊a till det med F6. In-
gen vill släppa in Gurra gratis p̊a Gasquen. Efter sluten omröstning valdes
Philip.

ii. Sexreterare
Staffan Wranne och Lisa Kinnerud sökte posten. Staffan döpte om sig själv
till Skuffan. Ingen av dem ville uppeh̊alla traditionen med Spansk DuP.
Efter sluten omröstning valdes Lisa.

iii. Kassör
Malin Sundbom och Magnus V̊age sökte posten. Malin ville locka Pata
till Gasquen med sextiotalstema. Nomineringen lästes upp. Efter sluten
omröstning valdes Malin.

iv. Öhl & Spritchef
Linda Noreheim sökte och valdes enhälligt.

§13g. Valberedningsledamöter
Réka Simon-Bálint, Philip Samuelsson och Nicklas Larsson sökte valberednin-
gen. De valdes enhälligt i grupp.

§13h. Finform

i. Chefredaktör tillika ansvarig utgivare
Sara Sahlin sökte posten. Hon vill jobba för att f̊a lite debatt i tidningen.
Hon valdes enhälligt.
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ii. Kassör
Anders Jonsson sökte posten. Han valdes enhälligt.

iii. Sektionsfotograf
Magnus Röding sökte och valdes enhälligt.

iv. Redaktörer
Klara Insulander-Björk representerad av Sara Sahlin sökte posten. Hon
valdes enhälligt.

§13i. Idrottsförmän
David Spjuth, Erik Holmgren Jonny Karlsson, Daniel Petterson, Linda Nore-
heim och Carl Zandén sökte FiF. Man vill samarbeta med I:s idrottsförening för
att ordna turneringar. Stellan tycker inte om sexuella trakasserier. Sekreteraren
är trött. Det beslutades att 6 personer skall väljas. Samtliga valdes enhälligt i
klump.

§13j. Fyllnadsval: S̊angförmän
Täckjacka, Ewok, Johan Johansson, Elmer och Daniel Gustafsson ville bli s̊angförmän.
Ewok drömmer om att lära sig sjunga. INGEN sjöng vackert sekr. anmärkning. Det
beslutades att det skulle väljas fem personer. Klumpen valdes enhälligt.

§13k. Revisorer

i. Revisor
Punkten bordlades.

ii. Revisorsuppleant
Punkten bordlades.

§13l. Växteri
Björn Bodén och Gustav Sandin sökte Växteriet. Björn vill bli indian som Steven
Seagal. ”Han är ju en väldigt bra sk̊adespelare”. De valdes enhälligt in i klump.

§13m. Teknologarbetsmiljöombud
Niklas Torstensson sökte teknologarbetsmiljöombud. Niklas hjärtefr̊agor är att
NBC- och HBT-anpassa Focus.

§13n. Fanfareri

i. Flaggmarskalk
Jonas Preisz sökte posten. Han visste dessutom vad flaggmarskalken ska
göra. Han valdes enhälligt.

ii. Fanbärare
Johan Axelsson och Andreas Westlund sökte. Det beslutades att vi skall
välja tv̊a personer till Fanbärare. De valdes enhälligt i klump.

§13o. Bilnissar
Jonas Leissner och Tommy Hedin sökte Bilnisse. Leissner gillar särskilt skyltarna
”Gäller ej buss”. De valdes i klump, ej enhälligt.
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§13p. Blodkommitté

i. Ansvarig
Gustav Eklund målade upp stora visioner för blodgruppen. Han valdes
enhälligt.

ii. Ledamöter
Karin Rydén, Jonas Leissner och David Kallioniemi sökte kommittén. Leiss-
ner har lite högre blodvärde än Stellan. Det beslutades att tre personer
skulle väljas in. De valdes i klump enhälligt.

§13q. Spidera
Viktor Griph, Hugo och Markus Billeter sökte representerade av Anders Jons-
son. Johan Johansson yrkade p̊a bordläggning. Fr̊agan bordlades.

§13r. Sektionsnörd
Ewok sökte förv̊anande nog posten som sektionsnörd. Många undrade varför
han inte bytt T-shirt sedan valborg. Han valdes, dock inte enhälligt.

§13s. Kräldjursv̊ardare
Joel Hofgren och Magnus V̊age sökte. V̊age kunde inte förklara varför Tildes
b̊ada ändar är spräckta. Efter sluten omröstning valdes Hof.

§13t. Dragos
Mr Walker sökte posten som Teknisk Fysiks skyddshelgon. Han valdes enhälligt
under jubel och lovs̊ang.

§14. Övriga fr̊agor
Övriga ledamöter i F6 och DP presenterades.
F6:

• Staffan Wranne

• Marcus Ahlberg

• Axel Jarenfors

• John Finér

• Christofer Hellman

DP:

• Albert Oskarsson

• Sara Stenberg

• Marcus Elmer

• Karin Kvickström

• Daniel Gustafsson
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• Anders Billander

Gurra lade fram en (skriftlig) fr̊aga om att höja maxgränsen för antalet övriga
medlemmar i Blodkomittén fr̊an 3 till 4. Detta röstades igenom.
P̊a Fiskens initiativ avtackades årets sektionsaktiva med en appl̊ad.
De nyvalda S̊angförmännen sjöng hymn till valen Åke p̊a ett fantastiskt sätt.

§15. Dumvästutdelning
Stellan yrkade p̊a att den som supit bort dumvästen skall bäras som dumväst av
nästa dumvästinnehavare.
Gurra yrkade p̊a bordläggning av fr̊agan tills dumvästen återfunnits eller återskapats.
Detta yrkande bifölls.

§16. Mötets avslutande
Klockan 23.54 bankade Hannes klubban i bordet en sista g̊ang och mötet avslutades.

Justerat och godkänt av:

Gustav Eklund Hannes Johnsson Martin Nyman
Ordförande Ordförande Sekreterare

Isabelle Stockman Jonas Preisz
Justeringsman Justeringsman
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A Närvarolista

B Invalda till sektionsposter

B.1 Reservation

C Verksamhetsberättelser

C.1 Farm 03/04

D Propositioner

D.1 Proposition ang̊aende införandet av s.k. stormöten

D.2 Proposition ang̊aende stadga- och reglementesändringar till
följd av omstruktureringen

E Motioner

E.1 Motion ang̊aende stödvän till tidningen Faktum

E.1.1 Yrkande fr̊an styret

F Övrig fr̊aga ang̊aende Blodkommittén
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