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F‐TEKNOLOGSEKTIONEN 
PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2007‐10‐02 

Tid:15.15–17.15  
Plats:  HA1  

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Magnus Våge, F‐styret förslag till mötesordförande,  förklarade, något  försenat, klockan 15.27 

mötet öppnat. 

§ 2  MÖTETS BEHÖRIGHET OCH BESLUTSFÖRIGHET 
Mötet hade varit utlyst enligt gällande  regler och  tillräckligt många var närvarande  så mötet 

ansåg sig vara både behörigt och beslutsförigt. 

§ 3  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE 
Magnus Våge nominerades till mötesordförande och Jakob Andersson till mötessekreterare. De 

valdes enhälligt. 

§ 4  VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
  Kristofer Weidow och Jon‐Henrik ”Banjo” Svonni nominerades och båda valdes enhälligt. 

§ 5  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Våge föreslog en ny punkt: ”Utdelning av regnskog”. Regnskogen i fråga var ett pris från balen 

som  skulle  delas  ut  under mötet.  Punkten  sköts  in  som  nummer  8  innan  ”Uppföljning  av 

beslut”. Med den ändringen så godkänns föredragningslistan. 

Vi åter kom dock hit klockan 16.43 efter punkt 16 då SNF vill ha in fler val. 

§ 6  ADJUNGERINGAR 
  Inga personer behövde adjungeras in. 

§ 7  FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
  Jakob visade upp protokollet från det föregående mötet och protokollet godkändes. 

§ 8  UTDELANDE AV REGNSKOG 
Under F‐balen så hölls en tävling och vinnaren fick under sektionsmötet sitt pris i form av en bit 

regnskog. 
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§ 9  UPPFÖLJNING AV BESLUT 
$ 9A  FRYS 

F‐styret meddelade att det beslut som togs på valmötet i våras hade verkställts och en frys med 

tillhörande överskåp hade införskaffats för sammanlagt 250 kr. Frysen står nu i Styretrummet 

och är tänkt användas av sektionens kommittéer inför sektionsarrangemang då en frys behövs. 

$ 9B  FANA 
F‐styret visade upp ett antal egenproducerade förslag till ny fana. Avsikten var att det på nästa 

möte slutligen skall väljas en ny fana och F‐styret uppmanar därför alla att göra fler förslag. 

$ 9C  FOCUS‐FONDEN 
F‐styret  har  kollat  på  att  starta  Focusfonden,  men  då  det  övervägs  att  byta  bank  från 

Handelsbanken så kommer starten av den nya fonden eventuellt att dröja till efter bytet. 

§ 10  MEDDELANDEN 
$ 10A  PASSERKORT 

Johan Hillergren informerade om vikten av att spärra borttappade passerkort och om att det är 

viktigt att stänga dörrar som ”tjuter” då de annars kostar en massa pengar i utryckningar. 

$ 10B  KÅRLEDNINGEN 
Sunčana Bandalo och Robert Falck pressenterade sig som Kårledningens F‐representanter. 
De berättade att det bara är att komma förbi deras kontor i Kårhuset ifall man vill prata om 
något. De berättade också om att kårledningen håller på och arbetar med att förbereda för 
avskaffandet av kårobligatorier som troligen kommer ske 2010. 

§ 11  VERKSAMHETS‐ OCH REVISIONSBERÄTTELSER 
$ 11A  F6 06/07 

Jakob visade med ett bildspel upp vad F6 06/07 gjort under sitt år. F6s verksamhetsberättelse 

godkändes. 

§ 12  VAL TILL SEKTIONSPOSTER 
$ 12A  SNF ÅRSKURSREPRESENTANT F1 

Valet  av  årskursrepresentant  F1  i  SNF  sköts  först  fram  eftersom  ettorna  inte  slutat  sin  labb 

ännu, men  tillslut så hänsköts  frågan om att välja  in nya medlemmar  i SNF till F‐styret. Valet 

kommer sedan att bekräftas på nästa sektionsmöte. 

§ 13  SEKTIONSAVGIFT OCH BUDGET 
Johan Axelsson presenterade F‐styrets förslag till budget. Det som är ändrat gentemot tidigare 

är att styret vill lägga ytterligare 10000 kr på upprustning av Focus. För att finansiera den ökade 

rustkostnaden så har posten för sektionsaktivasittningar och en del mindre poster, som tidigare 

gått under budget, skurits ner. 

F6 ville ha mer pengar till att köpa pannkakor då Axfood har höjt priset på pannkakorna. Flera 

personer ansåg att vi  inte bör  lägga mer pengar på pannkakor. Efter en stunds diskussion så 

gick vi till beslut i frågan om F6s ändringsyrkande och det avslogs. 
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Inga  fler  ändringsyrkanden  inkom  och  sektionsmötet  beslutade  att  bifalla  F‐styrets 

originalbudget. Sektionsavgiften fastställdes samtidigt till 50 kr per termin. 

§ 14  PROPOSITIONER 
$ 14A  PROPOSITION OM NYTTJANDE AV SEKTIONENS TJÄNSTER 

Johan Hillergren föredrog F‐styrets proposition om att det skulle beredas plats  i stadgarna för 

att  personer  som  misskött  sektionens  tjänster  skall  kunna  stängas  av  från  dessa.  Daniel 

”Dennis” Gustafsson argumenterade för att de nuvarande stadgarna skulle tolkas som att det 

redan nu går att stänga av personer vi misskötsel. Staffan Wranne ansåg  istället att det vore 

bra om det klargjordes  i stadgarna att möjlighet att nyttja tjänsterna kan dras  in. Jonas Preisz 

ansåg att det istället skulle skrivas ordentliga kontrakt vid t.ex. uthyrning av sektionens bil. 

Efter en stunds diskussion så gick mötet till beslut och propositionen avslogs med klargörandet 

att gällande stadgar skall tolkas som att möjligheten till avstängning redan finns. 

§ 15  MOTIONER 
$ 15A  MOTION OM INFÖRSKAFFANDE AV FLAKMOPPE 

Anton Wahnström föredrog sin motion om att det skall utreda ifall sektionen skall införskaffa 

en flakmoppe för att komplettera sektionens bil, Britney, vid kortare resor så som till Landala. 

F‐styret yrkade på bifall och efter en kort diskussion så gick vi till beslut där motionen bifölls. 

Beslut: Att kärnstyret tillsammans med Bilnissarna till nästa sektionsmöte skall utreda för‐ och 

nackdelar med en eventuell flakmoppe. 

$ 15B  MOTION OM INFÖRSKAFFANDE TOMTE‐ OCH LUCIADRÄKT 
Anton föredrog även sin och Erik Zackrissons motion om att en tomte‐ och en luciadräkt skulle 

införskaffas  till sektionen. Anton  lovade att om motionen bifölls så skulle han ordna glögg ur 

egen  ficka  istället  för  att  köpa  en  dräkt  samt  att  alla  skulle  få  sitta  i  hans  knä  och  önska 

julklappar. 

F‐styret yrkade på avslag med motiveringen att det är roligare med improviserade dräkter och 

att F‐teknologerna skall utveckla sin kreativitet. Henrik ”henhan” Hansson påpekade problemet 

med att en dräkt inte räcker ifall fyra personer väljs in som tomte, vilket har skett tidigare. Det 

påpekades också att en tomtedräkt lätt går sönder. 

Efter diskussionen så gick mötet till beslut och avslog motionen. 

§ 16  ÖVRIGA FRÅGOR 
Dennis tog upp frågan om varför inte Gustaf ”Agge” Agrenius skrivit någon motion om att det 

skall tillåtas att dricka öl på sektionsmötena igen. Det ålades nämligen på senaste mötet Agge 

att  skriva  en  sådan motion  efter  att  frågan  även då  kommit upp  som  en övrig  fråga.  Jonny 

Karlsson ville att det togs till protokollet att ”Agge är en klåpare”. 

§ 17  DUMVÄSTUTDELNING 
Hela sju olika dumheter nominerades och efter en kort presentation och omröstning där alla 

fick  rösta  på  sin  kandidat  så  ställdes  de  två  dummaste mot  varandra.  Dels  var  det Martin 
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Lillieborg  ifrån phaddergrupp 21 som nominerades för att de efter sin nollbrickstillverkning  la 

alla nollbrickorna  i en  svart  sopsäck. Den  sopsäcken  fylldes naturligtvis efter  sittningen med 

skräp och slängdes nere i soprummet. När de dagen efter kom på sitt misstag så var brickorna 

rejält förstörda. Dumheten  lindrades dock av att de fått alla brickorna rivna och av att de fått 

NollK att städa efter att de gått hela vägen till soprummet med den läckande sopsäcken. 

Mot Martin  så  ställdes Preisz  som under  sommaren åkt vattenskidor med både hemnycklar, 

mobil och två par bilnycklar  i fickorna. Bilnycklarna  lyckades han då tappa  i vattnet varpå han 

fick ringa en bärgare för att få hem bilen. Under nollningen så lyckades han dessutom göra om 

sin dumhet då han tappade sin nyckelknippa i vattnet under DP‐bastun. 

De två slutkandidaterna ställdes mot varandra i en jämn omröstning som Preisz vann. Tillslut så 

ställdes hans dumhet mot avslag och sektionsmötet kunde tillsist konstatera att Preisz var dum. 

§ 18  MÖTET AVSLUTAS 
Våge förklarar klockan 17.11 detta rekordkorta möte för avslutat och vi gick och åt. 

Magnus Våge  Jakob Andersson 
Ordförande  Sekreterare 

 

Kristofer Weidow  Jon‐Henrik Svonni 
Justeringsman  Justeringsman 

 


