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F‐TEKNOLOGSEKTIONEN 
PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008‐02‐19 

Tid:  15:15  
Plats:  HB1  

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Mö

§

tet öppnades klockan 15:28 av F‐styrets ordförande Johan Hillergren. 

 2 MÖTETS BEHÖRIGHET OCH BESLUTSFÖRIGHET 
Mötet hade varit ordentligt utlyst och tillräckligt många medlemmar närvarade så mötet fanns 

de behörigt och beslutsförigt. bå

§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE 
Till mötesordförande nominerades Pontus Ekh och till mötessekreterare nominerades F‐styrets 

sekreterare  Jakob  Andersson.  Båda  valdes  enhälligt  och  Johan  Hillergren  lämnade  över 

förandeklubban till Pontus. ord

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
Solmaz Malek och  Jonas  ”Roine”  Lindgren nominerades  till  justeringsmän  tillika  rösträknare. 

da valdes enhälligt. Bå

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Solmaz föreslog att valet av Dragos skulle bordläggas till nästa möte vilket ingen protesterade 

emot. FIF ville få in sitt inval, som inte hade fallit bort från föredragningslista. De ville också ha 

sitt val så tidigt som möjligt för att kunna gå och se på fotboll så snart de nya var invalda. Att 

skjuta in dem efter valet av blodkommitté, d.v.s. behålla valen i bokstavsordning, föreslogs. 

Motionen om antalet medlemmar  i Spidera behövde flyttas till  innan valet av Spidera och det 

föreslogs därför att alla motionerna skulle  flyttas till  innan valen vilket dock FIF motsatte sig. 

Det hade även inkommit en verksamhetsberättelse för SNF 05/06 samt en verksamhets‐ och en 
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revisionsberättelse  för  FARM  06/07.  Det  föreslogs  att  de  skulle  läggas  efter  punkten 

meddelanden. 

Efter en  stunds diskussion  så beslöt mötet  att bordlägga  valet  av Dragos,  att  lägga  Spideras 

motion som en egen punkt innan invalen, att skjuta in verksamhets‐ och revisionsberättelserna 

efter punkten meddelanden samt att skjuta in valet av nya medlemmar till FIF som tredje punkt 

der punkten Val till sektionsposter. un

§ 6 ADJUNGERINGAR 
Inga adjungeringar behövde göras. 

§ 7 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Protokollet  från  föregående möte var  justerat och  fanns anslaget på  sektionens anslagstavla 

samt  på  Ftek.  Inga  klagomål  fanns  och  protokollet  godkändes  enhälligt  och  lades  till 

handlingarna. 

Be

L

slut: Att godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna. 

§ 8 UPPFÖLJNING AV BES
§ 8a  TAKFÄSTE ÅT PROJEKTORN 

UT 

På  föregående möte  togs  beslut  om  att  ålägga  DP  att montera  ett  takfäste  för  sektionens 

projektor i taket på Focus. Mattis Sunesson, Rustmästare, meddelade att fästet finns, men att 

 inte ännu är uppsatt. DP siktar på att sätta upp fästet under påsk. det

§ 9 MEDDELANDEN
§ 9a  SEKTIONSLOKALER 

 

Hillergren visade upp en ritning över hur det är tänkt att det gamla fysikbiblioteket skall inredas 

nu när det skall bli studieplatser. Det är lovat att projektet skall vara klart till efter sommaren. 

§ 9b SEKTIONENS DAG 
Jakob berättade att sektionens dag skulle hållas veckan efter mötet. Han informerade också om 

att biljetterna skulle börja säljas dagen efter av F6 och att det var ett begränsat antal platser 

per årskurs. 
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§ 9c CEDERWALL 
Martin  Cederwall,  programchef  för  Teknisk  Fysik,  besökte  för  första  gången  på  25  år  ett 

sektionsmöte. Han började med att anse att det är mer stillsamt nu än vad det var på den tiden 

då  han  själv  var  student.  Han  informerade  sedan  om  att  det  skall  dras  igång  ett  test med 

sommarkurser  här  på  F. Nu  första  året  kommer  två  kurser,  en  i  algebra  och  en  i  fysikalisk 

problemlösning för ingenjörer, att ges. Fysikkursen kommer eventuellt att kunna räknas som en 

MTS‐kurs. Kurserna kommer ha två veckor undervisning i början av sommaren och två veckor i 

slutet. Däremellan kommer det att vara en del egenarbete. 

§ 9d KÅRLEDNINGEN 
Sunčana  Bandalo  informerade  om  att  både  kårledningen  och  kårens  kommittéer  har  dragit 

igång sina aspningar. Hon meddelade också att det skulle hållas en mastersdag i kårhuset och 

att  anonyma  tentamina  kommer  att  köras över hela Chalmers  från och med  läsperiod 1  till 

sten. hö

 BERÄTTELSER§ 10 VERKSAMHETS‐ OCH REVISIONS
§ 10a  SNF 05/06 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Viktor  Griph  berättade  om  sitt  halvår  som  ordförande  i  SNF.  Det  var  första  gången 

kontinuitetsgrupperna  användes  och  det  fungerade  bra  redan  från  starten.  Hillergren 

berättade sedan, då Martin Nyman som var ordförande  i den andra kontinuitetsgruppen  inte 

var närvarande, om det andra halvåret. Ett då hade bl.a. nytt kursutvärderingssystem  införts. 

Det togs också många beslut från skolans sida som fortfarande inte blivit genomförda. 

Verksamhetsberättelsen för SNF 05/06 godkändes enhälligt. 

Beslut: Att go änna verksamhetsberättelsen för SNF 05/06. dk

§ 10b FARM 06/07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Martin Lindahl och Oskar Karlsson, som var ordförande för varsin kontinuitetsgrupp under året, 

berättade  vad  FARM  hade  gjort  under  deras  år.  De  hade  bland  annat  genomför 

mentorskapsprogrammet Odyssén för andra året. 

Verksamhetsberättelsen för FARM 06/07 godkändes enhälligt. 

Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen för FARM 06/07. 
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§ 10c FARM 06/07 REVISIONSBERÄTTELSE 
FARM  06/07  gjorde  under  sitt  år  ett  bra  ekonomiskt  resultat.  Hillergren  läste  upp 

revisorsuppleanten Oskar  Allerbos  yttrande  om  bokföringen.  Revisionsberättelsen  för  FARM 

06/07 godkändes sedan enhälligt. 

Eftersom  både  verksamhets‐  och  revisionsberättelsen  för  FARM  06/07  godkänts  så  gavs, 

enhälligt, FARM 06/07 ansvarsfrihet. 

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för FARM 06/07. 

Be ttslut: A  ge FARM 06/07 ansvarsfrihet. 

§ 11 FANA 
Johan Axelsson inledde med att visa upp den gamla fanan och därefter tog Linus Eklund vid och 

visade upp de förslag som fanns att välja mellan. Tre nya förslag hade inkommit sedan senaste 

mötet. Ett av de nya  förslagen var skapat av  Joakim ”Ewok” Hemsle och han  fick  förklara att 

hans  förslag,  som  fanns  i  två  versioner,  inte  alls  innehöll  bokstaven  F  då  bokstäver  enligt 

Marskalkämbetets  regler  inte  får  förekomma.  Solmaz  föreslog  att  den  nya  fanan  skulle  få 

samma motiv som den gamla fast göras i rätt format. Staffan Wranne yrkade även detta möte 

på att ett av förslagen skulle innehålla kvantmekaniskt korrekta elektronbanor. 

Efter en stunds diskussion stod det klart att  inte heller denna gång skulle det  lyckas att rösta 

igenom ett vinnande förslag. För att avancera något  i processen beslöt mötet  iaf att rösta om 

vilka förslag som skulle vara kvar till nästa gång och vilka som skulle tas bort permanent. Därför 

ställdes  varje  förslag,  totalt  13  olika  inklusive  ändringsyrkandena,  mot  avslag  och  de  som 

avslogs plockades bort. Efter omröstningen så fanns så endast fyra förslag kvar. 

Själva beslutet om att välja ett slutgiltigt förslag bordlades till nästkommande möte. 

§ 12 MOTION OM ANTALET MEDLEMMAR I SPIDERA 
Spideras nätmästare Christian von Schultz presenterade motionen som gick ut på att de ville 

utöka  det  maximala  antalet  medlemmar  i  Spidera.  Hillergren  läste  därefter  upp  F‐styrets 

yrkande. F‐styret yrkade på avslag på grund av för få arbetsuppgifter för att motivera det höjda 

maxantalet. (Spidera har aldrig tidigare varit fullt antal) 

Motionen diskuterades fram och tillbaka. Christian von Schultz förklarade att Spidera ville dela 

upp sitt arbete i olika avdelningar för att alla inte skulle behöva sätta sig in i alla olika delar och 

för att de  skulle kunna  rekrytera personer med olika kompetenser. Exempelvis  så  skulle den 

som blir ansvarig för designen inte behöva vara en duktig Unixadministratör. 
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Erik Zakrisson föreslog att Spidera skulle använda sig av ett aspningsförfarande som Pyrot och 

LoB använder sig av, nämligen att asparna är med en längre period och då får en sorts praktik. 

På så sätt kan  föreningen dels se vilka som är  lämpliga att välja  in samtidigt som asparna  får 

god koll på vad det förväntas av dem. Det skulle också resultera i att föreningen i praktiken är 

fler än sitt maxantal under en stor del av året. 

Tillslut  gick mötet  till  beslut  i  frågan  och  efter  en  jämn  omröstning  bifölls motionen.  Jakob 

Andersson reserverade sig mot beslutet. 

Be

  S

slut: Att bifalla motionen om antalet medlemmar i Spidera. 

§ 13 AL TV ILL
§ 13a  

EKTIONSPOSTER 
BILNISSAR 

i MEKANISK BILNISSE 
Linus  Eklund, nuvarande mekanisk bilnisse,  berättade  lite  om  vad de  två  bilnissarna  har  för 

uppgifter. Linus ville även sitta kvar på posten och det fanns ingen annan sökande så mötet gick 

därför direkt  till val. Linus Eklund valdes enhälligt  till mekanisk bilnisse. Noterbart är att han 

lovade att fixa låset till förardörren. 

Beslut: Att välja Linus Eklund till mekanisk bilnisse. 

ii EKONOMISK BILNISSE 
Linus  Eklund  kunde  även  tänka  sig  att  sitta  på  denna  post.  Hillergren  ställde  också,  under 

förutsättningen  att  han  skulle  kunna  hyra  bilen  betydligt  billigare,  upp.  De  flesta  ansåg  att 

Hillergrens villkor inte var godtagbara. Linus Eklund valdes till ekonomisk bilnisse. 

Beslut: Att välja Linus Eklund till ekonomisk bilnisse. 

§ 13b PEN BLODGRUP
i ANSVARIG 

Hillergren berättade  först  lite  om  vad  blodgruppen  gör. Mikael Anderson  sökte posten  som 

ansvarig för blodgruppen. Utan att det fanns någon vidare diskussion föreslog Ewok att streck i 

debatten skulle göras. F‐styret var av princip emot. Strecket bifölls och mötet fortsatte direkt 

med att gå till beslut om inval. Mikael Andersson valdes till ansvarig för blodgruppen. 

Beslut: Att välja Mikael Andersson till ansvarig för blodgruppen.  
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ii LEDAMÖTER 
Erik ”Ärik” Zakrisson sökte posten som ledamot i blodgruppen. Mötet beslöt att enhälligt välja 

Erik Zakrisson till ledamot i blodgruppen. 

Beslut: Att välja Erik Zakrisson till ledamot i blodgruppen. 

§ 13c FIF 
i ORDFÖRANDE 

Joakim Tallberg, som går  i ettan, sökte posten som ordförande för FIF. Han gillar många olika 

idrotter och han är positiv till en ”Dragos Cup” i fotboll. Joakim Tallberg valdes enhälligt. 

Beslut: Att enhälligt välja Joakim Tallberg till ordförande för FIF. 

ii KASSÖR 
Simon Lindberg, som också han går i ettan, sökte posten som kassör. Simon valdes enhälligt. 

Beslut: Att enhälligt välja Simon Lindberg till kassör i FIF. 

i i i LEDAMÖTER 
Fem personer sökte ledamot i FIF, men föreningen får endast ha 0‐4 ledamöter. De sökande var 

Karl Berg, Tobias Wenger, Olle Persson,  Ida‐Maria Svensson och Viktor Werdenmo. Samtliga 

sökande går i ettan. Efter en kort presentation fick alla utom en gå ut så att mötet kunde ställa 

frågor till var och en. De flesta ville att FIF skulle ha mer fotboll på sitt program och de var även 

klart positiva  till  att  arrangera Dragos Cup  i  fotboll. Efter utfrågningen  gick mötet  vidare  till 

persondiskussionen. Mötet beslöt att välja fyra personer till  ledamöter  i FIF och gick därefter 

till val. Utfallet av omröstningen blev oavgjort och därför fick  lotten fälla avgörandet. De som 

blev invalda i FIF är Karl Berg, Tobias Wenger, Olle Persson och Ida‐Maria Svensson. 

Beslut: Att välja Karl Berg, Tobias Wenger, Olle Persson och Ida‐Maria Svensson till ledamöter i 

FIF. 

§ 13d FANFARERI 
i FANBÄRARE 

Johan Axelsson och Staffan Wranne, som varit fanbärare de senaste åren, ställde sig båda upp 

och sökte, fast beslutna att sitta kvar till dess en ny fana införskaffats, posten igen. Mötet gick 

direkt till val och valde enhälligt in båda två för ytterligare ett år. 

Beslut: Att enhälligt välja Johan Axelsson och Staffan Wranne till fanbärare. 
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ii FLAGGMARSKALK 
Ingen sökte posten som flaggmarskalk och den lämnades därmed vakant. 

§ 13e KRÄLDJURSVÅRDARE 
Ewok, som en gång i tiden varit kräldjursvårdare på sektionen, berättade först om vad posten 

innebar.  Jon‐Henrik  ”Banjo”  Svonni  sökte därefter posten.  Jon‐Henrik  valdes  enhälligt  till ny 

kräldjursvårdare. 

Beslut: Att enhälligt välja Jon‐Henrik Svonni till kräldjursvårdare. 

§ 13f SEKTIONSNÖRD 
Ewok  berättade  även  om  vad  posten  sektionsnörd  innebär.  Anders  Jonsson  sökte  därefter 

posten åt Sara Sahlin, som innehaft posten tidigare. Anders hade fått en fullmakt av Sara. Sara 

Sahlin valdes enhälligt till sektionsnörd. 

Beslut: Att enhälligt välja Sara Sahlin till sektionsnörd. 

§ 13g SPIDERA 
För att beslutet under § 12 skulle gälla behövdes först frågan om omedelbar justering tas upp. 

Sektionsmötet  beslutade  att  omedelbart  justera  protokollet  för  §  12  Motion  om  antalet 

medlemmar i Spidera. 

Beslut: Att omedelbart justera protokollet för § 12 Motion om antalet medlemmar i Spidera. 

Efter att dagens motion gått igenom skulle alltså 2‐10 medlemmar i Spidera väljas in. Det fanns 

åtta  sökande.  De  sökande  var  Linus  Hallberg,  Elias  Hartvigsson,  Henrik  Gustafsson,  Anton 

Johansson, Pontus Laurell, Cecilia Kjellman, Christian von Schultz och Marcus Ahlberg. Christian 

och Marcus hade varit med  i Spidera  i ett par år tidigare. Marcus var  förövrigt  inte på mötet 

utan fick ha en representant då han lämnat fullmakt för att bli återinvald. 

Mötet valde att hoppa över den  individuella utfrågningen. Först beslutades att åtta personer 

skulle väljas in och sedan att det gick bra att välja in dem i klump. Samtliga åtta valdes enhälligt 

till att bilda det nya Spidera. 

Beslut: Att välja Marcus Ahlberg, Christian von Schultz, Linus Hallberg, Elias Hartvigsson. Henrik 

Gustafsson, Anton Johansson, Cecilia Kjellman och Pontus Laurell till Spidera.  
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§ 13h SÅNGFÖRMÄN 
Jonas  Preisz  berättade  först  kort  om  vad  sångförmännen  gör  och  sedan  sökte  han,  Daniel 

”Dennis” Gustafsson,  Jonas  ”Roine”  Lindgren och  Tomas  Lovén posten  som  sångförmän. De 

sökande  fick  kort  presentera  sig  innan  mötet  beslöt  att  hoppa  över  den  individuella 

frågestunden  och  persondiskussionen  och  gå  direkt  till  val.  Mötet  beslöt  att  välja  in  fyra 

personer  och  att  det  gick  bra  att  välja  dem  i  klump.  Samtliga  fyra  valdes  sedan  till  nya 

sångförmän. 

Beslut:  Att  välja  Jonas  Preisz,  Daniel  Gustafsson,  Jonas  Lindgren  och  Tomas  Lovén  till 

sångförmän. 

§ 13  OCH LUCIA i TOMTE 
i TOMTE 

Anton Wahnström berättade kort om vad tomten gör under sitt år. Jon‐Henrik ”Banjo” Svonni 

sökte posten som tomte. Banjo valdes enhälligt. 

Beslut: Att välja Jon‐Henrik Svonni till sektionens tomte. 

ii LUCIA 
David Samuelsson sökte posten som sektionens Lucia. David valdes enhälligt. 

Beslut: Att välja David Samuelsson till sektionens Lucia. 

§ 13j VÄXTERIET 
David  Samuelsson, Martin Bergman och Karl Berg  sökte  till Växteriet. Då Växteriet max  kan 

bestå av två medlemmar valde Karl att lägga ner sin ansökan. Martin och David valdes i klump 

till att bli det nya Växteriet. 

Be

 

slut: Att välja David Samuelsson och Martin Bergman till nya medlemmar i Växteriet. 

§ 14 PROPOSITIONER 
§ 14a  PROPOSITION OM SEKTIONENS MEDLEMMAR 

Då denna proposition innebär en ändring av stadgan behövde den röstas igenom även på detta 

möte. Hillergren  läste upp propositionen  igen. Mötet  valde  att  inte diskutera  propositionen 

igen utan gå direkt till beslut. Propositionen godkändes enhälligt. 

Beslut: Att godkänna propositionen om sektionens medlemmar. 
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§ 15 MOTIONER  
§ 15a  MOTION OM INFÖRSKAFFANDE AV HÄFVUTRUSTNING 

”Roine”  föredrog sin motion och Hillergren  läste upp F‐styrets yttrande. ”Roine”  jämkade sig 

med  F‐styrets  ändringsyrkande  och mötet  gick  till  beslut. Mötet  valde  att  bifalla  F‐styrets 

yrkande. 

Beslut: Att bifalla F‐styrets yrkande angående motionen om införskaffande av häfvutrustning. 

§ 15b MOTION OM SPONSRING AV RESA TILL CERN 
Joakim Olsson, ordförande för FARM, föredrog deras motion och Hillergren läste upp F‐styrets 

yrkande.  Joakim  informerade  om  att  det  är  CERN  som  sätter  begränsningarna  för  antalet 

resenärer och  inte FARM. Mötet gick  till beslut om motionen och beslutade enhälligt  för att 

bifalla den med F‐styrets ändring. 

Beslut: Att bifalla motionen om sponsring av resa till CERN med F‐styrets ändring. 

§ 15c MOTION OM UTÖKNING AV SNF 
Anton Wahnström presenterade SNF:s motion och Hillergren läste upp F‐styrets yttrande. SNF 

jämkade sig med F‐styrets ändringsförslag och mötet gick till beslut. Motionen bifölls i F‐styrets 

tappning. 

Be  

 

slut: Att bifalla motionen om utökning av SNF med F‐styrets ändring. 

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR 
§ 16a  TYG TILL ÖVERDRAG ÅT SOFFORNA PÅ FOCUS 

Linus Eklund berättade om att F‐styret haft planer på att klä om sofforna på Focus och att de 

haft kontakt med Bobby  från Bobbys  tapetserareverkstad. Han berättade också att ett  rejält 

sofftyg skulle kosta ca 500 kr per meter och att det skulle gå åt ca 35 m tyg för att klä om alla 

sofforna. Det hela skulle alltså bli ganska dyrt vilket också var anledningen till att  frågan togs 

upp. F‐styret ville se vad sektionsmötet ansåg i frågan. 

Det diskuterades fram och tillbaka om de nuvarande sofforna var värda en sådan upprustning. 

De  flesta  ansåg  att  de  förmodligen  inte  r  det,  men  att  F‐styret  skulle  kolla  på  vad 

avskrivningstiden för sofforna var. 

va
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§ 17 DUMVÄSTUTDELNING 
Ovanligt få dumheter nominerades till dumvästen den här gången. Dummast var dock Marcus 

Elmer för att han skrivit datas tenta i Digital och Datorteknik istället för den för Z och F. Elmer 

e dessutom lyckats sätta Focumama på ”freeplay” och gått därifrån. Dumt. had

§ 18 MÖTET AVSLUTAS 
Pontus avslutade mötet klockan 20:07. 
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