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�1 Mötets öppnande

Marie Doverbo öppnar mötet 15:19.

�2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Marie meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Hon frågar mötet om det
är behörigt och beslutsförigt och det tycker man.

�3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

F-styret nominerar Pontus Ekh till mötesordförande. Han väljs omedelbart in
och frågar därefter om mötet kan välja Torbjörn Wästerlid till sekreterare. Tor-
björn valdes till sekreterare.

�4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Smörgås nomineras men insisterar på att han inte kan stanna på hela mötet.
Soheil Bashirinia nomineras och kan, efter lite övertalning, tänka sig att ställa
upp. Efter en lång tids tystnad anmäler sig slutligen Jonas Lindberg som frivillig.

Beslut: att välja Jonas Lindberg och Soheil Bashirinia till justerare.

�5 Fastställande av föredragningslistan

Ett förslag inkommer om att lägga invalet till FIF som första punkt. Ordförande
Pontus föreslår att vi lägger in dem mellan punkt 9 och 10.

• Punkt 15.l val av idrottsförmän �yttas till efter punkt 9.
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�6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

�7 Föregående mötesprotokoll

Undertecknad berättar att föregående mötesprotokoll är justerat och anslaget
och han föreslår att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut: att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till
handlingarna.

�8 Uppföljning av beslut

Inga beslut att följa upp.

�9 Meddelanden

�9 a Information från FUM

Robert Masgren kommer fram och pratar om vad FUM har beslutat de senaste
mötena, se bilaga B. Han passar även på att påminna alla om att rösta i det
kommande FUM-valet och propagerar även för att alla ska kandidera!

�9 b Meddelande från kärnstyret

Torbjörn meddelar att snart startar kärnstyrets aspning och ber även de för-
samlade att skriva på röstlängden.

�10 Val av idrottsförmän, FIF

�10 a Ordförande FIF

Olof, Bob, Berglund spatserar fram. Bob söker ordförandeposten för att ingen
annan vill göra det, men också för att det är kul att vara sektionsaktiv och att
idrotta. Bob klippte sig den 22 december och favoritidrotten är ishockey men
han gillar även fotboll och pingis. När det gäller att utveckla FIF funderar han
och de andra asparna på att ha lite �er udda sporter och turneringar.
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På Mickes fråga lovar Bob att det kan bli ett skridskoåkningsarr, kanske
med varm choklad. Även pingisarrangemang kan förekomma. För att vända
sporthatare till sporto�ler ordinerar Olof en rejäl portion OS, exempelvis bob
är roligt. Han tror även på sporter på en lättsammare nivå.

Mötet väljer att hoppa över persondiskussionen och att ha en öppen omröst-
ning.

Beslut: att välja Olof Berglund till ordförande i FIF. Beslutet var enhälligt.

�10 b Kassör i FIF

Johan Nordevall söker kassörsposten och utger sig för att ha koll på pengar.
Som svar på en fråga meddelar han att han nog hellre ser en fördelning av FIF:s
pengar på �era arr än att de läggs på ett enda. Johan gillar att titta på ishockey
och att spela fotboll. Han har läst företagsekonomi som han hoppas kunna dra
nytta av, men någon påpekar att som kassör i FIF behöver man inte bokföra
själv, utan styretkassören sköter det arbetet.

Ingen protesterar när Pontus föreslår att mötet går till val enligt samma
procedur som i valet av ordförande.

Beslut: att välja Johan Nordevall kassör i FIF. Beslutet var enhälligt.

�10 c Övriga medlemmar

Två kandidater stiger fram till presidiebordet, Frida Svelander och Emil Staf.
Båda älskar att sporta och har hållt på sedan de var små. Frida gillar speciellt
golf och har 8 i handikapp. Hon ser lite tveksam ut, men kan kanske �xa en
golfresa med FIF.

Emil håller hockeyn som favoritgren, inte bob, till den nyinvalde ordföran-
dens förtret. Emil har ingen åsikt om tacklingar och damhockey och har inte
heller någon direkt erfarenhet av föreningslivet.

Mötet har därefter inga �er frågor och beslutar att välja in kandidaterna i
klump.

Beslut: att välja Frida Svelander och Emil Staf till övriga medlemmar i FIF.
Beslutet var enhälligt.

�11 Fastställande av sektionsavgift för höstterminen

Styret föreslår att avgiften ligger kvar på 50 kr. Ingen annan har någon åsikt i
frågan.
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Beslut: att fastställa avgiften till 50 kr/medlem.

�12 Verksamhets- och revisionsberättelser

�12 a Verksamhetsberättelse FnollK 2009

FnollK 2009 kommer ner med tjo och tjim. Verksamhetsberättelsen blir en battle
mellan Smörgås och Harald om vem som kan klicka fram bilder, respektive läsa
upp bildtexten snabbast. För den som faktiskt vill läsa berättelsen hänvisar jag
till bilaga C. Ett �nt bildspel följer och Harald läser väldigt snabbt.

Efter 3 min 23 sekunder är Harald klar, tror sekreteraren. Så var emellertid
inte fallet och därefter får vi höra att Bob undervisat i spenatkemi och att någon
tappat bort sin overall.

Mötet har inga frågor till FnollK och går därefter till beslut.

Beslut: att godkänna FnollK 2009s verksamhetsberättelse.

�12 b Revisionsberättelse FnollK 2009

Revisorns utlåtande är att revisionen är toppenbra, se bilaga D. Revisorn kan
omöjligt göra annat än rekommendera ansvarsfrihet.

Beslut: att godkänna FnollK 2009s revisionsberättelse och ge ordförande
Harald Freij och Anton Guldberg ansvarsfrihet.

Stämningshöjande detalj:

En teknisk person tänder lyset.

�13 Diskussionspunkter

�13 a Insyningsutskottets rapport

Torbjörn presentererar kortfattat rapporten muntligt och svarar på efterföljande
frågor, se bilaga E. En hel massa frågor inkommer. En stor del av dem är av
teknisk natur och är avhandlade i rapporten, eller går att hitta i alkohollagen.

Om Focus insynas så förenklas förvaringen av alkohol. Det står tydligt i
dispositionsavtalet för Focus att om lokalen är insynad gäller andra regler än
de som står speci�cerade i avtalet. De nuvarande reglerna säger att alkohol får
förvaras högst två arbetsdagar innan och två arbetsdagar efter ett arr.
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Någon undrar vad husets inställning är till en insyning av Focus. Huset säger
inte så mycket just nu, men har fått frågan. Det kan vara instruktivt att titta
på nuvarande insynade lokaler, exempelvis GoldenI, Kajsabaren och elvans pub.
De fungerar tydligen utmärkt enligt rapporter från de som verkar där.

Anton uppmärksammar även problematiken med att ha en insynad lokal som
sköts snyggt och att ha fyra föreningsrum, där allt kanske inte sköts så snyggt,
i korridoren precis utanför. Vad gäller egentligen för de fyra föreningsrummen?
Micke svarar på Antons frågor men påpekar att diskussionen om föreningsrum-
men och Focus egentligen är två olika. Marcus berättar att han har en kompis
på E, som under vita arrangemang haft problem med svartförsäljning i fören-
ingskorridoren.

Om Focus insynas får arrande föreningar rätt att handla från andra grossister
än Systembolaget. Tyskland räknas dock inte som en grossist.

Frågan om �ipperspelen tas upp och Lars berättar att han har frågat lot-
teriinspektionen om spelen. De tolkar lagen som att alla kan ha tillgång till
�ipperspelen, eftersom alla kan söka och komma in på F. Därmed är spelen
olagliga. Vi glömmer att vi frågade.

En mötesdeltagare påpekar att kåren hycklar väldigt mycket, som eftersträ-
var att sektionerna sköter allt så snyggt samtidigt som kårföreningar får strecka
och dricka hur mycket som helst på föreningstorget. Skillnaden mellan sektioner-
nas och kårens situationer är att kåren äger föreningstorget själva. När det kom-
mer till sektionen så ägs vår sektionslokal av huset och kåren har en skyldighet
gentemot detta.

Det är många som tycker sig ha märkt av hårdare regleringar än de som
rapporten nämner som nödvändiga vid en insyning. Detta beror på att många
innehavare inför hårdare regler för att undvika att man hamnar i en gråzon.
Ett exempel är att man inte ens får gå igenom den insynade zonen i kårhuset
med en Systemet påse i kårhuset. Det är i sig egentligen inte olagligt, men är
nödvändigt för att se till att inte någon förtär egenmedhavd alkohol i huset.

Micke tycker att det positivt med en insyning för enkelhetens och föreningar-
nas skull och även Anton håller med. Sta�an tycker att ett bra argument emot
är att man bryter mot lagen och riskerar att åka fast om man dricker i en in-
synad lokal. Det känns snäppet värre än att bryta mot ett dispositionsavtal. I
praktiken är det emellertid inte någon skillnad mot dagens situation där den
arrangerande föreningen riskerar fängelsestra� för olaga försäljning. Om en en-
skild person dricker medhavd alkohol i den insynade lokalen är det dessutom
tillståndsinnehavaren som åker dit. Frida tillägger att hon tycker att är en stor
fördel med insyning är att det blir klarare vad konsekvenserna egentligen är om
alkoholarrangemang missköts och därmed lättare att sköta sig.

Det påtalas att en insyning kan leda till en bättre gemenskap med andra sek-
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tioner på Chalmers och även andra studenter i Göteborgstrakten. Detta efter-
som tillståndet skulle gälla för alla Göteborgs studenter. Tydligen har en bättre
gemenskap blivit e�ekten av att alla nationer i Uppsala gjordes vita och till-
gängliga för alla.

I ett framtida alkohollager måste alla öl vara vit. Det skulle möjliggöra ett
större och bredare utbud av olika sorters drycker. Anton och Markus lovar att
se till att en öltapp går runt om en sådan inköpes.

Insyningsdiskussionen har nu pågått i knappt en timma och kanske kan det
fortsättas på ett forum eller dylikt. Nu tycker hursomhelst ordförande att mötet
ska röra sig vidare. Så blir också fallet.

�13 b Städning av Focus i framtiden

Städningen av Focus fungerar nätt och jämt som det ser ut idag och vid ett
avska�ande kårobligatoret skulle det bli ännu sämre. Bland annat får sektionen
troligtvis inte längre något att säga till om när folk tar examen. Styret har ett
förslag som bygger på att alla som använder Focus också ska hjälpa till att städa
lokalen. Detta innebär att alla årskurser skulle få städa.

Någon undrar om alla inkluderar 3-5:or? Vi menar att det kan diskuteras,
men att just nu menar vi med alla verkligen alla. Marie tror att om man håller
igång städningen så kommer det att bli en tradition så småningom. Flera mötes-
deltagare uttrycker sitt stöd för förslaget och tycker att förslaget är mycket
vettigare och rättvisare än nuvarande reglering.

En problematik är att folk måhända tvekar att gå med i sektionen för att
de måste städa. Anton menar att med kårobligatoriets avska�ande säras pro-
grammet och sektionen och kanske blir denna e�ekt förstärkt av att bara de
som städar Focus har access dit. Han ser ett problem som han inte riktigt kan
formulera i detta. Även mötesordförande Pontus tycker att sektionen ska vara
försiktig så att man inte drar för starka skiljelinjer mellan medlemmar och ick-
emedlemmar.

Marie påpekar att med ändrade regler slipper man de tråkiga 'Jag pallar
inte diska, nollan städar ju idag i alla fall'-kommentarerna. Marcus håller med
Marie om att det �nns en attityd som medför att man inte riktigt städar fullt
ut. Om alla städar kommer folk kanske sköta disken bättre.

Martin tycker att vi borde fråga Cederwall om vad han tycker om att inte alla
programmedlemmar skulle få kortaccess till Focus. Anton undrar avslutningsvis
om det övervägts något med mer morot än piska. Det skulle kanske vara möjligt
att bjuda endast dem som städar på ho�or och ärtsoppa.

Om någon kommer på ett bättre förslag, maila gärna styret!
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�14 Motioner

�14 a Motion angående sexmästarens åligganden

Förr i tiden, när det var sämre, fanns GFK. Men GFK �nns inte längre, så Cissi
vill inte gå på dess möten, se bilaga F.

Numera är GFK uppdelad i två delar, NU och GasqueK. Där Cissi går på
GasqueK och kärnstyret på NU-möten. Enligt Chalmers måste det �nnas en
festansvarig på sektionen, som ska gå på NU-möten. Den posten �nns för när-
varande inte på sektionen och behöver faktiskt inte vara �x. Vill man införa
en festansvarig skulle man kunna ålägga en ledamot i kärnstyret att vara fes-
tansvarig.

Styret läser upp sitt yttrande om motionen, se bilaga G. Därefter går mötet
till beslut.

Beslut: att bifalla motionen.

�14 b Motion angående motionens bordläggande

Skåning lyfter sin motion, se bilaga H. Styret läser sitt yttrande, se bilaga I och
mötet känner sig sedan redo att gå till beslut. Simon Jobbig ställs mot styret
och styret mot avslag.

Beslut: att bifalla styrets yttrande.

�14 c Motion angående studienämndens sammansättning

Marie lyfter motionen i frånvaro av SNF ordförande Joel, se bilaga J och läser
upp styrets yttrande och ändringsyrkande, se bilaga K. Marie jämkar sig med
yttrandet. Skåning lämnar ett ändringsyrkande om att VBL2 bör döpas om till
VBL. En mötesdeltagare frågar varför motionen genomförs och får svaret att det
görs av mötese�ektivitetsskäl. Marie ritar upp en �n kurva på tavlan. Sedermera
är mötet redo att gå till beslut.

Beslut: att bifalla motionen med styrets och Skånings ändringsyrkande.

�15 Propositioner

Inga propositioner.
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�16 Fyllnadsval

�16 a Balnågonting

Anna Sarwe söker posten till mötets jubel. Hon tyckte att balen var väldigt
trevlig i år och vill göra den ännu bättre. Årets bal ansåg hon var rolig hela
tiden, men det blev så sent att man satt och somnade. Dessutom kunde det
kanske ha varit lite mer musik som gick att dansa till.

Anna gillar när högt uppsatta människor gycklar på sittningen och tycker
att en bal ska vara hyfsat billig för nollan. Hon är generellt sett bra på att
planera och är ute i god tid. I måndags försov hon sig med fem timmar och det
var nytt rekord. Anna har tidigare erfarenhet från att ordna baler.

Mötet går till val.

Beslut: att välja Anna Sarwe till till Balnågonting. Beslutet är enhälligt.

�16 b SNF VBL 2

VBL tar hand om veckobladeriet. Det består av tentakit och anteckningar som
�nns på ftek.se. Ingen söker posten så mötet väljer att vakansätta posten.

Beslut: att vakantsätta posten.

�16 c SNF Sekreterare

Det är ingen som känner för att bli invald till en post som, så snart protokollet
justerats, inte �nns.

Beslut: att vakantsätta posten.

�17 Val av sektionsposter

�17 a Bilnissar

Anton Dalsmo söker posten som bilnisse. Han vill bli bilnisse eftersom det bak-
ersta sätet i Britney inte sitter fast. Planen är att få det uppstyrt till nästa
sektionsmöte. Han har svetsat ihop sin egen bil, så han har en hel del erfaren-
het. Han bor nära Chalmers och är beredd på att bemöta folk som vill ha nyckeln
nu.

Beslut: att välja Anton Dalsmo till Bilnisse. Beslutet var enhälligt.
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�17 b Blodgruppen

i) Ansvarig

Hannah Djurfeldt är uppvuxen med att ge blod och söker därför posten. Hon
har en tröja där det står att hon ska ge blod. Hon gillar blodpudding och har
hjälpt till med stekningen till tidigare blodgivardagar. Hon tror att det kan vara
möjligt att servera bacon till blodpuddingen, i alla fall rent budgetmässigt. Har
man dåliga blodvärden bör man äta blodpudding, bönor, spenat och persilja.
Nästa år ska blodgruppen se till att blodbussen kommer hit till nollningen.

Beslut: att välja Hanna Djurfeldt till blodgruppsansvarig. Beslutet var
enhälligt.

ii) Ledamot

Björn Kype söker ledamotposten i blodgruppen. Björn kan inte svara exakt på
hur lång tid puddingen ska stekas. Den ska dock inte vara knaprig, utan saftig
och mjuk. Avslutningsvis bör blodpuddingen enligt Björn serveras med rårörda
lingon snarare än sylt.

Mötet går till val.

Beslut: att välja Björn Kype till ledamot i blodgruppen. Beslutet var
enhälligt.

�17 c Dragos

Flera personer yrkar på bordläggning. Bland annat Simon och rustmästare Lars.
Det är ingen som vill diskutera frågan. Mötet går till val på att frågan bordläggs
till nästa möte.

Beslut: att bordlägga invalet av Dragos till nästa sektionsmöte.

�17 d Fanfareri

i) Val av Flaggmarskalk

Sta�an Ankardal söker posten som Flaggmarskalk. Han har ska�at en kalender
som han ska pricka in dagarna på. Sta�an gillar själva konceptet med en �agga
och kan tänka sig att köpa en ny �agga.

Mötet går till val.

Beslut: att välja Sta�an Ankardal till �aggmarskalk. Beslutet var enhälligt.
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ii) Fanbärare

Inga sökande.

Beslut: att vakantsätta posterna.

�17 e Finform

i) Chefredaktör

Malin Renneby kommer ner till tavlorna och söker posten som chefredaktör i
Finform. Hon är mycket entusiastisk över att få göra något annat än att plugga
men tillägger att hon också är kassör i F-spexet. Malin skulle gärna se lite
noveller i Finform. Hennes pappa jobbar på ett företag med tryckpress, så några
nummer skulle kunna tryckas i färg.

Malin har en del tidigare erfarenhet av att leda grupper och tycker att ett
av de viktigaste elementen i Finform är alla de som skickar in artiklar. Hon kan
tänka sig att granska folk närmare och ska se till att tidningen blir korrekturläst.

Beslut: att välja Malin Renneby till chefredaktör i Finfom. Beslutet var
enhälligt.

ii) Kassör

Ingen söker posten inledningsvis. Marcus undrar om man är oberoende som Fin-
forms kassör. Anton påpekar att Finform trots allt är partipolitiskt oberoende,
men en titt i reglementet pekar på att Finforms kassör inte är oberoende. Möte-
sordförande Pontus föreslår att posten vakantsätts.

Först följer dock en snabb resumè över de kassörens plikter. Som kassör i
Finform ger man kvitton till Frida, så sköter hon resten. Om redaktionen gör
något annat, såsom en omsits, så tar man ganska naturligt hand om pengarna
även där.

Mötet är redo att gå till val.

Beslut: att vakantsätta posten som kassör i Finform. Anmärkning: Mötet
väljer sedan att riva upp beslutet, se punkt vi).

Efter att punkten återöppnats söker Simon Sigurdhsson posten. Han hälsar
att det inte ok att stalka hans syster. Mötet går sedan återigen till val.

Beslut: att välja Simon Sigurdhsson till kassör i Finform. Beslutet var
enhälligt.
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iii) Sektionsfotograf

Inte heller till denna post är det någon som söker. Bob hetsas, men tackar
bestämt nej. Mötesordförande Pontus föreslår att posten vakantsätts. Någon
undrar om inte någon från Foto-föreningen kan väljas till posten, men den är
inte igång än, så det går inte att välja någon därifrån.

Beslut: att vakantsätta posten som sektionsfotograf. Anmärkning: Mötet
väljer sedan att riva upp beslutet, se punkt vii).

Efter att punkten återöppnats söker Johan 'Jak' Arvidson posten. Han äger
inte någon bra kamera, men kan tänka sig att ska�a sig en. Borde han inte
skrivit �er artiklar till Finform som sexreterare i F6? Jo, men har inte varit
inspirerad till det och Tora har skött det så bra.

För att få grymma ideér spånar Johan. Han har en naturlig charm som får
nollan att le på bilderna, men kan inte få dem att stå still. Han kan hantera en
blixt så då spelar det kanske inte så stor roll att de rör sig. Mötet går till val.

Beslut: att välja Johan Arvidson till sektionsfotograf. Beslutet var enhälligt.

iv) Ansvarig utgivare

Malin Renneby söker posten i egenskap av nyinvald chefsredaktör i Finform.

Beslut: att välja Malin Renneby till ansvarig utgivare för Finform.

v) Redaktörer

Sta�an Ankardal, Dündar Göc och Simon 'Skåning' Sigurdsson ämnar bli redak-
törer i Finform. Dündar påstår sig inte vara så bra på att skriva, men faller för
grupptrycket. Någon undrar varför ingen av dem kan tänka sig att vara kassör
när det faktiskt inte innebär något extra arbete? Skåning kommer på att han
nog kan tänka sig det trots allt och sätter sig därför igen.

Mötet fortsätter med att fråga ut Sta�an, som enligt utsago och sekreter-
arens egen erfarenhet kan baka kakor. I framtiden ska han anstränga sig för
att baka ännu större bullar, genom att göra tunnare skivor. Sta�an har ingen
kamera och tycker inte om att fota folk och kan därför inte tänka sig posten
som sektionsfotograf. Dündar säger 'naehj...' på samma fråga. Sta�an kommer
att fortsätta med sina serier och Dündar kommer att bidra med arbetskraft och
kanske lite humor.

Dundar har supportrar med sig på mötet som nu är redo att gå till beslut.

Beslut: att välja Dündar Göc och Sta�an Ankardal till redaktörer i Finform.
Beslutet var enhälligt.

Pontus Ekh

Mötesordförande

Soheil Bashirinia

Justerare

Torbjörn Wästerlid

Mötessekreterare

Jonas Lindberg

Justerare
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vi) Återöppnande av punkt 17 e ii)

Simon Sigurdsson är nu villig att söka posten som kassör i Finform. Pontus
frågar därmed om det är mötets vilja att beslutet om vakantsättning av punkt
ii), val av kassör till Finform, ska rivas upp och punkten återöppnas.

Beslut: att riva upp beslutet om vakantsättning och återöppna punkt 17 e ii).

vii) Återöppnande av punkt 17 e iii)

Johan 'Jak' Arvidson har bestämt sig för att söka posten. Pontus frågar om
det är mötets vilja att beslutet om vakantsättning av punkt 17 e iii), val av
sektionsfotograf, ska rivas upp och punkten återöppnas.

Beslut: att riva upp beslutet om vakantsättning och återöppna punkt 17 e iii).

�17 f Kräldjursvårdare

Tora Dunås söker positionen. Det har blivit något av en tradition för kräldjurs-
vårdaren att lämna sektionen och Tora meddelar att det är mycket möjligt att
även hon kommer att lämna sektionen. Hon är nämligen inte så pepp på att gå
kvar här, utan verkar mer taggad på journalistutbildningen. Hon lovar att ha
med Tilde på alla sektionsmöten och dupar som hon går på men vet inte var
Tilde bor.

Mötet går till val.

Beslut: att välja Tora Dunås till kräldjursvårdare. Beslutet var enhälligt.

�17 g Sektionsnörd

Inte någon söker posten som sektionsnörd. Slutsatsen måste bli att det inte �nns
någon nörd på sektionen.

Mötet går till val.

Beslut: att vakantsätta posten.

�17 h Spidera

Fyra personer söker i sin frånvaro och har gett fullmakter till Torbjörn, se bilaga
L. Närmare bestämt heter de sökande Henrik Gustafsson, Anton Johansson,
Pontus Laurell och Christian von Shultz. Torbjörn spelar charader och svarar
på frågor i de sökandes ställe. Alla fyra har mycket rutin i området och kommer
att göra ett utmärkt jobb.

Pontus Ekh

Mötesordförande

Soheil Bashirinia

Justerare

Torbjörn Wästerlid

Mötessekreterare

Jonas Lindberg

Justerare
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Beslut: att välja Henrik Gustafsson, Anton Johansson, Pontus Laurell och
Christian von Shultz till spidermän i sin frånvaro. Beslutet var enhälligt.

�17 i Sångförmän

Cecilia söker sångförmansposten. Hon tycker att det låter kul att sitta och strula
med sångboken och har en massa erfarenhet från F-spexet, Frek, FARM mm.
Hon gillar härjarevisan.

Beslut: att välja Cecilia Kjellman till sångförman. Beslutet var enhälligt. Den
andra posten vakantsätts.

�17 j Tomte och Lucia

i) Tomte

Anton tycker att posten under inga omständigheter får vakantsättas! Han påpekar
att det är grymt roligt att vara tomte.

Tillsist söker Dündar Göc posten eftersom Solle lovar att söka posten som
Lucia. Dündar gör en präktig imitation av Peter Stormare. Han kommer att
bringa slumpmässighet till Tomteyrket men har ingen tidigare rutin inom om-
rådet. Kan dock yppa frasen '�nns det några snälla barn, hehe?' på ett tillfred-
ställande suspekt sätt. Mötet går till val.

Beslut: att välja Dündar Göc till Tomte.

ii) Lucia

Soheil Bashirinia �ck inte vara Lucia som barn, utan �ck bara vara pepparkaks-
gubbe. Därför vill han nu ha revansch. Han älskar Skåning mest på sektionen
och har planerat att skägget ska bli ganska mycket längre. Solle ska försöka
övertala tomten att �ytta hit. Mötet går till val.

Beslut: att välja Soheil Bashirinia till Lucia. Beslutet var enhälligt.

�17 k Växteriet

Soheil och Dündar söker posterna. Soheil har planterat en gran under aspningen.
Dündar har ätit tre okokta potatisar och en vitlök. På frågan om vad ska de
göra för att rädda Håkan svara Dündar: 'Vem? Håkan får dö'. Soheil ämnar
fullfölja planerna som växteriet har om att anlägga en rabatt utanför Focus.

Dündar och Soheil väljs in i grupp. Beslutet var enhälligt.

Pontus Ekh

Mötesordförande

Soheil Bashirinia

Justerare

Torbjörn Wästerlid

Mötessekreterare

Jonas Lindberg

Justerare

13



Sektionsmöte 100216
Mötesnr. 03/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Beslut: att välja Soheil Bashirinia och Dündar Göc till växterister. Beslutet
var enhälligt.

�18 Övriga frågor

�18 a Om Anton och Markus ed:

Anton och Markus lovade tidigare under mötet att de skulle se till att en öltapp
i Focus går runt ekonomiskt. Skåning undrar om det kan tas ett beslut som
fastställer detta nu. Svaret blir att han får lägga en motion till nästa möte.

�19 Dumvästutdelning

Markus nominerar Henning och Hassleho�. De bor ihop och hittar en dag ett
paket i tvättstugan med något som ser ut som tvättmedel. De plockar på sig
paketet och använder det för att tvätta sina kläder med under de närmsta veck-
orna. Något är emellertid inte som det ska. Stora �äckar som inte går bort dyker
upp på kläderna. Efter en månad ser Henning att tvättmedlet Ho� använder för
att tvätta kläderna har ett glänsande champangeglas på framsidan. Dumheten
är total när man efter en månad upptäcker att man tvättat sina kläder med
diskmedel.

Henning nomineras för att ha låtit Hassleho� tvätta åt honom.
Styret i F-spexet lade ifrån sig nyckeln till Chalmersbastun i Christian von

Shultz närvaro. Klok som han är tog denne man genast hand om nyckeln när
han såg att den låg lite dumt till. När det dagen därpå uppdagades att nyckeln
var borta hjälpte Christian länge till att leta efter nyckeln innan han slutligen
hittade den i sin egen inner�cka.

F-spexets styre nomineras för att ha lagt ifrån sig nyckeln.
F-spexets styre nominerar Christian för att ha sprungit runt med nyckeln i

�ckan samtidigt som han letade.
Hakim nomineras till dumvästen även denna gång. Den här gången för att

han i en hel månad varit helt övertygad om att han supit bort dumvästen.
Egentligen hade hans kompisar bara spelat ett spratt med honom. Frågan är
om nomineringen är gilitig eftersom det kan ha varit så att Hakim var onykter
vid tidpunkten för detta spratt.

Johan Jak påpekar 666 faktiskt tog sin egen dumväst och gömde den från
sig själva? Det om något är väl ganska dumt?! Därefter nomineras även 666.

Ett slutspel skissas upp på tavlan och mötet går till val.

Beslut: att ge Henning dumvästen för att ha låtit Ho� tvätta åt honom.

Pontus Ekh

Mötesordförande

Soheil Bashirinia

Justerare

Torbjörn Wästerlid

Mötessekreterare

Jonas Lindberg

Justerare

14



Sektionsmöte 100216
Mötesnr. 03/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

�20 Mötets avslutande

Med ett sista slag på den färggranna träleksaken avslutade Pontus Ekh mötet
klockan 20.23.

Pontus Ekh

Mötesordförande

Soheil Bashirinia

Justerare

Torbjörn Wästerlid

Mötessekreterare

Jonas Lindberg

Justerare
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Bilagor

A Röstlängd

B Meddelande från FUM

C Verksamhetsberättelse FnollK 09

D Revisiorns utlåtande om FnollK 09s revision

E Insyningsutskottets rapport

F Motion om sexmästarens åliggande

G Yttrande motion of sexmästarens åliggande

H Motion om motionens bordläggande

I Yttrande motion om motionens bordläggande

J Motion om SNF:s sammansättning

K Yttrande motion om SNF:s sammansättning

L Fullmakter
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