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�1 Mötets öppnande

Pontus Laurell öppnar ett försenat möte 15:49.

�2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Pontus meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Han frågar därmed om
mötet anser sig behörigt och beslutsförigt. Det ansåg man.

�3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

F-styret nominerar Henrik Hansson till mötesordförande. Han väljs raskt in och
frågar direkt om mötet kan välja, av styret nominerade, Torbjörn Wästerlid till
sekreterare. Torbjörn valdes strax till sekreterare.

�4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Harald Freij och Edvin Linge väljs till justeringsmän.

�5 Föredragningslistan

• Ett meddelande från FARM läggs till under �9 meddelanden.

• Ett meddelande från FUM läggs till under �9 meddelanden.

• Fyllnadsval av ledamot till FARM läggs till �14 val av sektionsposter.

• Motion- och budgetpunkten bytte inbördes ordning.
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�6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

�7 Föregående mötesprotokoll

Torbjörn meddelar att föregående mötesprotokoll nu är justerat och anslaget på
tavlan i Focus, men att godkännandet av styret 07/08s revisionsberättelse inte
nedtecknats i protokollet. Detta har medfört att vissa medlemmar haft problem
att ta ut examen. F6 har upptäckt ett fel av liknande kaliber. Det står nämligen
att David Hill valdes till kassör, när det borde stått David Saletti. Eftersom det
rör sig om en ansvarspost är felet ganska allvarligt. Mötet är nu redo att gå till
beslut och väljer att inte godkänna protokollet.

Beslut: att inte godkänna föregående mötesprotokoll.

�8 Uppföljning av beslut

Inga beslut att uppfölja.

�9 Meddelanden

�9 a Information om spelande

Pontus informerar om att spelande och att spridandet av kopierade spel på H-
sektionens datorer lett till en fällande dom i disciplinnämnden. De tilldelades
en varning.

�9 b Information från FUM

Robert Masgren informerar om vad FUM har haft för sig på sistone. För en
utförligare rapport se bilaga B. Här följer ett kort referat. FUM har tagit beslut
om att ge KS pengar för att införska�a ett nytt medlemssystem. I framtiden
ska man försöka införa ett blockschema, så att mastersstudenterna lättare kan
se vilka kurser som krockar när de ska välja och samla alla exjobb på en plats.
Robert meddelar även att en nolluppdragstävling har införts.
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�9 c Meddelande från FARM

Stefan, ordförande i FARM, informerar om kommande förändringar. Vattenfall,
som för närvarande är huvudsponsor på sektionen, vill ändra avtalet till att
innefatta �er sektioner. Detta kan innebära att sektionen får mindre pengar i
framtiden. Han upplyser även om att de ska försöka förbättra kontakten med
mastersstudenterna, eftersom de är attraktivast hos företagen. FARM saknar
för tillfället en vice ordförande och diverse ledamöter och efterlyser hjälp. Man
behöver inte bli invald, utan kan komma och prata med FARM när man känner
sig sugen.

�10 Programrådsrepresentanter

Pontus börjar med att visa upp sitt kliande skägg och fortskrider sedan med
att berätta om vilka som sitter i ett programråd och att det �nns ett sådant
för F och ett för TM. Vanligtvis sitter styrets ordförande, ordförande och vice
ordförande i SNF samt en oberoende ledamot i programråden. Han meddelar att
sektionsmötet ska godkänna eller icke godkänna styrets och SNFs kandidater.

Styret och SNF nominerar Johan Hillergren till Fysikprogrammets program-
råd. Cederwall själv har sagt att Hillergren är duktig. Mötet godkänner valet av
Hillergren och beslutet var enhälligt. Mötet godkänner även att Pontus Laurell,
Edvin Linge och Joel Wilsson väljs till representanter i både Fysiks och TMs
programråd.

Till oberoende ledamot i programrådet för TM har Styret och SNF två kandi-
dater. Personval följer och kandidaterna är Jaroslav Eriksson och Isak Lyckberg.
Enskild utfrågning sker och därefter en sluten diskussion. Mötet går till val och
väljer Isak Lyckberg till oberoende representant.

Beslut: att godkänna Pontus, Edvin och Joel som representanter i både fysiks
och TMs programråd. Att godkänna Johan Hillergren som oberoende
representant i Fysiks programråd samt att välja Isak Lyckberg till oberoende
representant i TMs dito.

�11 Fastställande av styrets verksamhetsplan

Marie presenterar styrets verksamhetsplan punkt för punkt, se bilaga E. En rad
frågor inkommer efteråt. De �esta behandlar punkten om insyning och efter ett
tag yrkas det på att punkten 'se över intresse för och möjlighet att insyna Focus'
tas bort, se bilaga C.
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Det inkommer synpunkter på att sektionen borde synas mer hos mastersstu-
denterna. Ett ändringsyrkande om att det till verksamhetsplanen ska läggas till
två punkter som behandlar sektionens synlighet bland mastersstudenter lämnas
in, se bilaga D.

Ändringsyrkandena ställs mot avslag var för sig. Yrkandet om att ta bort
insyningspunkten avslås. Yrkandet rörande masterstudenterna bifalls.

Verksamhetsplanen med ändringsyrkandet ställs mot avslag. Verksamhets-
planen godkänns och beslutet var enhälligt.

Beslut: att godkänna verksamhetsplanen med ändringsyrkandet om
mastersstudenter.

�12 Verksamhets- och revisionsberättelser

�12 a Revisionsberättelse DP 2006/2007

Revisorn har granskat DP:s bokföring och 'funnit den tillfredställande', se bilaga
H. Revisorn föreslår därmed att revisionsberättelsen godkänns.

Beslut: att godkänna DP 2006/2007s revisionsberättelse.

�12 b Revisionsberättelse F6 2008/2009

Inga allvarliga fel har upptäcks av revisorn som dessutom anser att denna re-
visionsberättelse var något bättre än föregående, se bilaga I. Revisorn föreslår
därmed att revisionsberättelsen godkänns.

Beslut: att godkänna F6 2008/2009 revisionsberättelse.

�12 c Verksamhetsberättelse DP 2006/2007

Stora delar av DP 2006/2007 kommer fram, presenterar sig och försöker visa ett
bildspel, men lite tekniska problem uppstår. Till sist är man, efter fem minuters
paus, redo att framföra sin berättelse av bland annat en mycket andfådd Agge.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen och att ge de ansvariga
ansvarsfrihet eftersom revisionsberättelsen redan godkänts.

Henrik Hansson

Mötesordförande

Harald Freij

Justerare

Torbjörn Wästerlid

Mötessekreterare

Edvin Linge

Justerare

4



Sektionsmöte 090929
Mötesnr. 01/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

�12 d Verksamhetsberättelse F6 2008/2009

Joppe och Maria presenterar verksamhetsberättelsen i form av ett bildspel.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen och att ge de ansvariga
ansvarsfrihet, ty revisionsberättelsen är sedan tidigare godkänd.

�13 Fyllnadsval

�13 a FARM kassör

Johan Bergsten har av styret fyllnadsvalts som FARM kassör.

Beslut: att godkänna styrets inval av Johan till kassör i FARM. Beslutet är
enhälligt.

�13 b Styret ledamot

Anton Körkkö har av styret fyllnadsvalts som ledamot i styret.

Beslut: att godkänna styrets inval av Anton till ledamot i styret. Beslutet är
enhälligt.

�13 c SNF VBL 1

Cecilia Kjellman har tidigare fyllnadsvalts av styret som VBL 1.

Beslut: att godkänna styrets inval av Cecilia Kjellman till VBL1. Beslutet är
enhälligt.

�13 d Oberoende SAMO

Mötesordföranden frågar om styrets fyllnadsval av Marcus till oberoende SAMO
kan godkännas. Mötet �nner det så.

Beslut: att godkänna styrets inval av Marcus Johansson till oberoende
SAMO. Beslutet är enhälligt.
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�14 Val av sektionsposter

�14 a SNF

i) Val av årskursrepresentant F1

Helena Jakobsson Larsson ställer sig upp som sökande. Hon är intresserad av
att kunna bidra till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Mötet går till val.

Beslut: att välja Helena Jakobsson Larsson till årskursrepresentant för F1 i
SNF. Beslutet var enhälligt.

ii) Val av årskursrepresentant TM1

Lisa Stenberg söker posten. Hon tycker att det är kul att gå på ett så pass nytt
program.

Beslut: att välja Lisa Stenberg till årskursrepresentant i SNF för TM1.

�14 b FARM

Stina sitter redan nu som ledamot i FARM, men känner sig peppad att fortsätta
hela läsåret ut. Torbjörn förtydligar att detta inval egentligen rör fyllnadsval av
en tom plats från i vår. Mötet ställer en rad frågor och går sedan till val.

Beslut: att välja Stina Linge till ledamot i FARM för perioden 09/10.

�15 Motioner

�15 a Motion om sektionen aristokrati

Efter en dryg halvtimmes matpaus återupptas mötet 18:22. Simon lyfter motio-
nen om sektionens aristokrati tillsammans med Cissi, se bilaga J. Styret läser
upp sitt yttrande om avslag, se bilaga K. En långvarig frågestund inleds där det
bland annat konstateras att kungen kan vara av kvinnligt kön och att man med
samma motivering om att det var bättre förr kan hävda att vi inte borde införa
en kung. Pontus poängterar att motionen i sin nuvarande utformning bryter
mot �10.1.2 i stadgan och möjligen också �10.1.1.

Fyra ändringsyrkanden inkommer efter detta. Det ena rättar till lite gram-
matik. Det andra föreslår att en ny kung väljs in på nästkommande sektionsmöte
efter att kungen abdikerat, snarare än att posten ärvs. Den tredje personen yrkar
på årligt omval. Det sista yrkandet föreslår att vanliga människor (ej kungar)
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skall betitlas kamrater. Ytterligare en lång diskussion följer innan Anton yrkar
för streck i debatten. Mötet beslutar om att dra ett streck i debatten.

Ändringsyrkandena ställs mot avslag var för sig. Yrkandet 1 och 2 bifalls
och övriga avslås. Motionen, med ändringsyrkandena, ställs mot avslag. Efter
votering konstateras det att motionen som helhet avslås.

Beslut: att avslå motionen om sektionens aristokrati.

�16 Budget och fastställande av sektionsavgiften

Frida presenterar årets budget och går igenom de ändrade punkterna, se bi-
laga L och M. Diverse frågor ställs under frågestunden. Diskussionen avslutas
och Henrik Hansson frågar om mötet kan godkänna budgeten. Den godkänns
enhälligt.

Vidare föreslår styret att sektionsavgiften ligger kvar på 50kr under vårter-
minen. Mötet anser att det är en bra ide.

Beslut: att godkänna budgeten för verksamhetsåret 09/10 och att fastställa
sektionsavgiften till 50 kr för vårterminen. Båda besluten var enhälliga.

�17 Propositioner

Inga propositioner.

�18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

�19 Dumvästutdelning

Harald nominerar Bitter, som av misstag låst in sin pappa när han gick till
skolan. Bitter replikerar med att till saken hör att det var hans lillebror som
låste in pappan.

Skåning nominerar Smörgås, som i somras hyrde ut sin lägenhet i Göteborg.
Smörgås (Anton) bad hyresgästen skicka nyckeln till hans adress i Stockholm när
denne �yttade ut, men hade då glömt bort att han eftersände posten från Stock-
holm till Göteborg. Resultatet blev att hans nyckel hamnade i brevinkastet,
innanför Olofshöjds ytterdörr.
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Någon nominerar justeringsmännen under sektionsmötet i LP4, som uppen-
barligen granskade protokollet ganska dåligt. Detta ledde till att fel person i
F6 blev kassör, att en person i styret inte kunde ta sin examen och diverse
förseningar för kassörer att få tillgång till sina konton.

Bob nominerar DP, som under surprisen hittade en massa kvarglömda saker.
Intelligent nog samlade man alla dessa på ett ställe i en sopsäck. Efter ett tag
märkte man att det saknades en del värdesaker och man blev irriterad på detta.
Någon kom på tanken att kontrollera soprummet, där mycket riktigt sopsäcken
med alla värdesaker hittades. DP vet inte vem det var som slängde den.

Anton nominerar Christian von Schultz, som under sommaren ändrade i kon-
�gurations�len som ger spideramedlemmar tillåtelse att ssh:a in på ftek servern.
Ändringen gjorde att hans uppkoppling omedelbart bröts och att ingen i Spi-
dera kunde ssh:a in för att bedriva underhåll, eller ändra tillbaka inställningarna.
Det hela slutade med att Viktor Griph tvingades hacka Ftek servern med ett
nullpointer exploit och därigenom få rootacess.

Efter ett utslagningsträd ställs Smörgås dumhet mot avslag.

Beslut: att ge Smörgås dumvästen.

�20 Mötets avslutande

Mötet avslutas av Henrik Hansson 19.16 med ett kraftslag mot leksaken i äkta
gummiträ.
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Bilagor

A Närvarolista

B Meddelande från FUM

C Ändringsyrkande verksamhetsplanen: Borttagning
av insyningspunkten

D Ändringsyrkande verksamhetsplanen: Masters-
studenter

E Verksamhetsplan

F Verksamhetsberättelse DP 2006/2007

G Verksamhetsberättelse F6 2008/2009

H Revisorns yttrande revisionsberättelse DP 2006/2007

I Revisorns yttrande revisionsberättelse F6 2008/2009

J Motion om F-sektionens aristokrati

K F-styrets yttrande rörande F-sektionens aris-
tokrati

L Budgeten

M Bilaga budget
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