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§1. Mötets öppnande
Den välsövde sektionsordföranden, Julien, öppnade mötet.

§2. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Jonas Preisz och Philip Krantz valdes till justeringsmän. Efter §14f.iii s̊a valdes Per
Löfqvist in som justeringsman istället för Philip. Vid punkt 14.o.ii valdes Marcus
Millinger till justeringsman istället för Preisz.

§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Sittandes ordföranden och sekreteraren Julien Aubert resp. Jonatan Rapp valdes
enhälligt.

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

§5. Föreg̊aende mötes protokoll
Föreg̊aende mötes protokoll godkändes.

§6. Fastställande av mötesordning
Mötesordningen godkändes.

§7. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes efter diverse ändringar.

§8. Adjungeringar
Inga adjungeringar behövdes.
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§9. Meddelanden

§9a. Styret
Kassören Timo berättade att budgeten för bilen inte kommer att g̊a ihop p.g.a.
en absurt hög bilförsäkring.

§9b. K̊arstyrelsen
Sittande SO, Johan Lodin, berättade att valdeltagandet i Fum var nästan 30
%. Vi uppmanades även att demonstrera den 4:e maj för mer studiemedel.

§9c. SNF
Martin Nyman ville att alla skulle komma p̊a BSD p̊a torsdag. Ämnet var fusion.

§9d. Sektionsordföranden
Eftersom färre än 100 personer var närvarande s̊a ändrade Julien sina kriterier
för att baka 15 meter rullt̊arta. Det nya kravet var att mötet skulle ta slut innan
19.15 d.v.s. ta mindre än 4 timmar.

§10. Verksamhets och revisionsberättelser

§10a. Farm 04/05
Patrik fagerfjäll läste innantill med ett varierat och intresseväckande tonfall.
Sektionsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§10b. F6 04/05
Verksamhetsberättelsen, som hölls av Andreas, kan sammanfattas med att n̊agra
okyssta pojkar växte upp och blev män. Sektionsmötet godkände verksamhets-
berättelsen.

§11. Propositioner

§11a. Proposition ang̊aende tillhandah̊allande av kaffe p̊a Focus
Henrik yrkade p̊a att tillhandah̊allandet skulle ske till självkostnadspris. Reka
yrkade p̊a att även socker skulle finnas. Propositionen godkändes med dessa
ändringsyrkanden.
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§12. Motioner

§12a. Motion ang̊aende sektionens fana
Styret yrkade p̊a bordläggande av fr̊agan till remiss och att flaggmarskalken
tar fram ett mer konkret förslag, inneh̊allande pris, design m.m. Sektionsmötet
beslutade att bordlägga motionen till remiss till nästa sektionsmöte.

§12b. Motion ang̊aende Spideras åligganden
Styret yrkade p̊a bifall. Motionen bifölls.

§12c. Motion ang̊aende Sexreterarens uppgifter
Styret yrkade avslag. Motionen avslogs.

§12d. Motion ang̊aende maillista till teknologer p̊a Teknisk Fysik
FARM motionerade om att f̊a tillg̊ang till styrets maillistor för att kunna kontak-
ta F-teknologer ang. sina arr. Styret yrkar p̊a att FARM måste agera mellanhand
mellan F:are och företag, d.v.s. inga företag skall ges tillg̊ang till maillistorna..
Anders yrkade p̊a att FARM f̊ar en kopia av styrets maillista. Viktor yrkade p̊a
att FARM:s utskick även läggs upp p̊a v̊ar framtida webportal. FARM jämkade
sig med alla yrkanden varefter motionen godkändes.

§12e. Motion ang̊aende införande av städdag
Ingen lyfte motionen.

§12f. Motion ang̊aende införandet av sektionsposten kaffebest
Ingen lyfte motionen.

§12g. Motion ang̊aende korrekt preposition
Henrik motionerade om att man skall använda prepositionen “i” istället för “p̊a”
i samband med omnämnande av Focus. Styret yrkade p̊a bifall. Anders yrkar p̊a
att man f̊ar använda godtycklig preposition. Henrik jämkade sig. Efter votering
bifölls motionen.

§12h. Motion ang̊aende nollningskommitens logotyp
Styret yrkade p̊a avslag. Johan yrkar p̊a att det ej skall st̊a ”vackert”i att-satsen.
Henrik jämkade sig. Votering krävdes. Eftersom rösträknarna inte kunde räkna
s̊a krävdes ett halvt dussin omräkningar. Till slut avslogs motionen.

§12i. Motion ang̊aende phaddergrupper
Styret yrkade p̊a avslag. Daniel yrkar p̊a att det skall st̊a tal”istället för siffror”.
Votering krävdes varefter motionen avslogs.

§12j. Motion ang̊aende bilnycklar
Styret yrkade p̊a bifall. Motionen bifölls tämligen kvickt.

§13. Fyllnadsval till sektionsposter
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§13a. SNF Vice Ordf. kontinuitetsgrupp 1
Jonas Alm sökte posten. Han var nominerad av valberedningen och valdes
enhälligt.

§13b. SNF Ledamot kontinuitetsgrupp 1
Martin Nyman sökte och valdes enhälligt ganska omg̊aende.

§14. Val till sektionsposter

§14a. Skyddsombud
Johan Lodin gjorde en comeback p̊a sektionen efter en längre sejour p̊a K̊aren
och valdes enhälligt in som skyddsombud.

§14b. F-styret

i. Ordförande
Karin Josefsson sökte och var nominerad av valberedningen. Hon ville att
även de som inte är föreningsaktiva skall kunna göra sig hörda, och att
webportalen blir riktigt bra. Hennes valspr̊ak var ”Jag jobbar p̊a det”. Hon
kan tänka sig att raka av sin pojkvän skägget ock klistra p̊a sig själv till
sektionsmötena. Hon valdes enhälligt.

ii. Vice ordförande
Henrik Hansson sökte och var även nominerad av valberedningen. Han är
intresserade av studiesociala fr̊agor. Henrik valdes enhälligt.

iii. Kassör
Erik Holmgren sökte. Enligt egen utsago är han bättre än Jonny p̊a matte
och kommer att h̊alla stenh̊art i pengarna. Han var nominerad av valbered-
ningen. Han valdes men ej enhälligt.

iv. Sekreterare
Isabelle Stockman var ende sökande. Hon var även nominerad av valbered-
ningen. Isabelle vill arbeta med avhoppsutvärderingen. Hon valdes enhälligt.

v. Ledamot
Christoffer Hellman sökte. Vill starta en tjejgrupp för att bättra p̊a av-
hoppsstatistiken vad gäller tjejer. Nominerad av valberedningen. Chrisoffer
valdes enhälligt.

§14c. SNF: kontinuitetsgrupp 2

i. Vice Ordförande
Moa Berglund sökte och var nominerad av valberedningen. Hon valdes
enhälligt ganska kvickt.

ii. Kassör
Marcus Ahlberg sökte och var nominerad av valberedningen. Han valdes
enhälligt.
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iii. VBL
John Finér var ensam sökande. Han gillade VBL:s aspning och kan datorer
och omsitsar. Han valdes enhälligt.

iv. Årskursrepresentant F2
Maciej Soja sökte varefter han valdes enhälligt.

v. Årskursrepresentant F3
Ingen sökande.

vi. KuF-ansvarig
Christian von Schultz sökte. Han jobbar p̊a att införa internetbaserad kurs-
utvärdering. Han har inte kontakt med Kuf-ansvariga p̊a Kemi. Han valdes
enhälligt.

§14d. FARM: kontinuitetsgrupp 2

i. Vice Ordförande
Oskar Karlsson sökte. Han är bra p̊a att jaga jak. Han var nominerad av
valberedningen och valdes enhälligt.

ii. Kassör
Martin Linddahl sökte. Han är en äkta rikssvensk enligt egen utsago. Han
vill göra mer i FARM än att enbart sköta kassörsuppgifterna. Även han var
nominerad av VB och valdes förv̊anande nog enhälligt.

iii. Ledamot
Ingen sökande

§14e. F6

i. Sexmästare
Pontus Ekh och Rebecka Johansson sökte. Pontus var nominerad. B̊ada
fyller 20 under hösten/vintern. Ingen har kaps som sin starka sida. Pontus
skulle gilla att göra fin-arr. Rebecka vill arra saker med anknytning till t.ex.
halloween m.m.. Efter sluten omröstning valdes Pontus.

ii. Sexreterare
Jakob Andersson sökte. Han var nominerad av valberedningen och valdes
enhälligt.

iii. Kassör
Johan Hillergren var ensam sökande och även nominerad av valberedning-
en. Han kan tänka sig att arra sittningar för sektionens kassörer. Valdes
enhälligt.

iv. Öhl & Spritchef
Kristoffer Sjögren sökte. Han var nominerad. Kristoffer gillar Guiness och
vodschka och valdes enhälligt.

§14f. DjungelPatrullen

Sida 5 av 10



Fysikteknologsektionen

Chalmers studentk̊ar

2006-05-02

Sektionsmöte

i. Överste
Erik Zakrisson var ensam sökande. Han var nominerad av valberedning-
en. Han är väldigt bitter p̊a västtrafik men inte speciellt bitter i övrigt.
Hursomhelst valdes han enhälligt.

ii. Rustmästare
Klas Olsson sökte och var nominerad. Han har f̊att rabatt p̊a Claes Olsson
tidigare och kommer vara h̊ard p̊a att dra depp av de som missköter sig
i Focus. Han har snickrat en vedbod hemma. Sektionsmötet valde Klas
enhälligt.

iii. Skattmästare
Kajsa Sols sökte och var nominerad. Hon planerar att bli bra p̊a bokföring.
Hon skulle väljas enhälligt men Julien glömde i vanlig ordning att Lollo
ville läsa upp valberedningens nominering. Sen valdes Kajsa enhälligt.

iv. Överflödig
Jonathan Karlsson sökte och var nominerad. Han visste ungefär vad överflödig
gjorde. Han valdes enhälligt.

§14g. Focumateriet

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

ii. Kassör
Elmer och Jonny klunsade om posten och Elmer förlorade varför Elmer
stod kvar och sökte. Marcus Elmer valdes men ej enhälligt p.g.a. att vissa
individer reserverade sig.

iii. Förtroendemedlemmar
Hans, Marcus, Jonny, Weidow, Solmaz, Fisken, Sara och Johannes sökte.
Weidow är snyggast p̊a sektionen. Marcus och Hans söker för att de inte
har s̊a mycket för sig. B̊ade Hans och Marcus tog s̊a småningom tillbaka
sina kandidaturer. Sektionsmötet beslutade att 6 stycken övriga medlemmar
skall väljas. De 6 som fortfarande stod upp valdes in i klump. Dock ej
enhälligt.

§14h. Valberedningsledamöter
Inga sökande

§14i. Finform

i. Chefredaktör tillika ansvarig utgivare
Sara Sahlin sökte posten. Hon valdes enhälligt.

ii. Kassör
Anders Jonsson sökte posten. Han valdes enhälligt.

iii. Sektionsfotograf
Inga sökande.
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iv. Redaktörer
Inga sökande

§14j. Idrottsförmän

i. Ordförande
Daniel Andersson och Staffan Häglund sökte. Staffan vill f̊a folk att börja
sporta. Daniel vill komma ut med mer info, t.ex. en maillista. B̊ada vill ha
en pingisturnering. Staffan valdes efter sluten omröstning.

ii. Kassör
Mikael Antonsson sökte. Han tycker han har bra koll p̊a pengar och handlar
med aktier. Valdes men ej enhälligt.

iii. Övriga medlemmar
Hanna Mattsson, Daniel Andersson, Martin Lindahl, Anton (ej närvarande
och representerad av Staffan) och Nicklas Larsson sökte. Det beslutade att 4
övriga medlemmar skall röstas in. Hanna, Martin, Daniel och Anton valdes
efter sluten omröstning.

§14k. Revisorer

i. Revisor
Daniel Pettersson sökte eftersom ingen annan gjorde det. Han har läst p̊a
Handels. Han valdes men ej enhälligt.

ii. Revisorsuppleant
Patrik Fagerfjäll sökte för att Daniel sökte Revisor. Han valdes enhälligt.

§14l. Växteri
Pläden och Albert sökte. Pläden tänker anlägga en trädg̊ard med medicinalväxter.
B̊ada vill plantera kryddväxter. B̊ada kan vattna under sommaren. Pläden har
blivit biten av en majskolv. Sektionsmötet beslutade att enhälligt välja in b̊ada
tv̊a i klump (Eller klimp om man s̊a vill).

§14m. Fanfareri

i. Flaggmarskalk
Albert sökte och valdes chockerande nog enhälligt.

ii. Fanbärare
Johan Axelsson och Axel Jarenfors sökte. B̊ada har frack och vet hur man
bär fana. Sektionsmötet beslutade enhälligt att välja in b̊ada tv̊a i klump.

§14n. Bilnissar
Inga sökande

§14o. Blodkommitté
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i. Ansvarig
Daniel Tidman sökte. Har har mer energi än en duracellkanin och måste
göra av denna n̊agonstans nu när han g̊ar av DP. Han valdes enhälligt.

ii. Ledamöter
Pläden, Rebecka Tuma, Preisz och Oskar Allerbo sökte. Rebecka vill hjälpa
världsfreden genom blodgivning. Pläden gillar att ta blod. Sektionsmötet
beslutade att välja alla dessa fyra i klump. Enhälligt beslut.

§14p. Spidera
Viktor Griph, Christian von Schultz, Marcus Åhlborg och Jakob Andersson
sökte. Jakob gillar att göra hemsidor. Viktor har erfarenhet. Christian gillar
Spidera och har aktiverat föreningen genom sin blotta närvaro. Marcus vill göra
portalen jättebra. Sektionsmötet beslutade att välja in dessa fyra i grupp. Be-
slutet var enhälligt.

§14q. Sektionsnörd
Sara Sahlin sökte. Sara lärde sig att inte skrynkla fantomentidningar när hon
var tre år gammal. Hon valdes enhälligt.

§14r. Kräldjursv̊ardare
Jonny och Erik (Ärik) sökte. Erik tog tillbaka sin ansökan varefter Jonny valdes
enhälligt.

§14s. Dragos
Mr Walker sökte posten som Teknisk Fysiks skyddshelgon. Han valdes enhälligt
under jubel och lovs̊ang.

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

• Rebecka Johansson

• Werta Houman

• Johan Gill

• Anton Wahnström

• Joachim Lublin

DP:

• Gustaf Agrenius

• Pär Pettersson

• Viktor Kämpe
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§16. Dumvästutdelning
Leif nominerades för att han tappade bort noter till en l̊at i Bobspexet som F-
spexarna hittade. Julien nominerades för att ha hotat att laplacetransformera en
krogvakt. Nyman nominerades för att ha f̊att kärringstop i en korsning mitt i stan.
Nyman ans̊ags vara dummast.

§17. Mötets avslutande
Julien dödade läs̊arets sista sektionsmöte med ett distinkt klubbslag. F-styret 05/06
tackar för sig.

Justerat och godkänt av:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare

Philip Krantz Jonas Preisz
Justeringsman Justeringsman

Marcus Millinger Per Löfqvist
Justeringsman Justeringsman
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A Närvarolista

B Invalda till sektionsposter

B.1 Reservation

C Verksamhetsberättelser

C.1 Farm 04/05

C.2 F6 04/05

D Propositioner

D.1 Proposition ang̊aende tillhandah̊allande av kaffe p̊a Focus

D.1.1 Yrkande

E Motioner

E.1 Motion ang̊aende sektionens fana

E.2 Motion ang̊aende Spideras åligganden

E.3 Motion ang̊aende Sexreterarens uppgifter

E.4 Motion ang̊aende Maillista till teknologer p̊a Teknisk Fysik

E.4.1 Yrkande

E.4.2 Yrkande

E.5 Motion ang̊aende kaffe

E.6 Motion ang̊aende korrekt proposition

E.7 Motion ang̊aende nollningskommitens logotyp

E.8 Motion ang̊aende phaddergrupper

E.9 Motion ang̊aende bilnycklar
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