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§1 Mötets öppnande

Kristina Berndtsson öppnar mötet med en trevlig hälsning.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Kristina meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Hon fr̊agar därmed om mötet anser sig behörigt
och beslutsförigt. Det ans̊ag man.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

F-styret nominerar Marie Doverbo till mötesordförande, och mötet finner detta vara mycket vettigt. Hon
väljes därmed till ordförande. Därefter nominerar Marie Simon Sigurdhsson till sekreterare, och mötet
även denna nominering vara vettig; Simon väljs till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Pontus ”Pyssling” Eliasson och Amanda G̊ardmark väljs till justeringsmän.

§5 Föredragningslistan

Endast ett förslag framkommer gällande föredragningslistan — F-spexet vill lägga till ett meddelande
under punkt §10. Mötet g̊ar snabbt till beslut.

Beslut: En punkt ”F-spexet” läggs till under §10 Meddelanden.
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§6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§7 Föreg̊aende mötesprotokoll

Sk̊aning meddelar att protokollet är justerat och anslaget i tid, och föresl̊ar att det godkänns och läggs
till handlingarna. Mötet h̊aller med.

Beslut: Att godkänna föreg̊aende mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§8 Uppföljning av beslut

Inga beslut att följa upp.

§9 Fastställande av beslut

§9 a Köp av ny sektionsbil

F-styret har införskaffat en ny bil, d̊a Britney var avskriven och tillräckligt trasig för att det inte skulle
vara värt att laga henne. Den har inköpts för likvida medel, 109 000kr meddelar Soheil. Med denna
information g̊ar mötet till beslut.

Beslut: Att fastställa F-styret beslut att köpa en ny sektionsbil. Fastställandet är enhälligt.

§10 Meddelanden

§10 a FuM-ledamot Daniel Langkilde

Daniel presenterar sig själv, han är f07 och sitter i FuM. Han förklarar vad FuM är och vad FuM gör,
eftersom han tycker att folk ute p̊a sektionen har alldeles för d̊alig koll, vilket är synd. Han tycker att man
ska prata mer med FuM, alternativ kandidera till FuM, om man har n̊agon åsikt som man vill framföra
hos k̊aren. FuM är k̊arens högsta beslutande organ. Efter den korta förklaringen tar Daniel emot fr̊agor,
men det finns inga s̊adana.

Han avslutar med att uppmana alla att söka till FuM, senast 4 mars.

§10 b F-spexet

F-spexet meddelar att ett nytt spex är p̊a g̊ang, och att just årets spex är n̊agot alldeles särskilt. Bil-
jettförsäljning börjar 1 mars, och det kommer att kosta 140kr att se detta fantastiska spex.
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§11 Propositioner

§11 a Proposition om fyllnadsval av övriga ledamöter i kommittéer

Marcus presenterar propositionen (bilaga B), som vill införa fyllnadsval till övriga ledamöter i kom-
mittéerna, eftersom det är oerhört otydligt vad som gäller i dagsläget.

Sk̊aning läser sedan upp sitt ändringsyrkande (bilaga C), som g̊ar ut p̊a att göra fyllnadsvalet
mer likt det faktiska valet genom att inte kräva sektionsmötets fastställande. Styret jämkar sig med
ändringsyrkandet, varefter sektionsmötet g̊ar till beslut.

Beslut: B̊ade proposition och ändringsyrkande bifalles i sin helhet. Beslutet är enhälligt.

§11 b Proposition om information i Focus

Sk̊aning presenterar propositionen (bilaga D) om att köpa in en TV för information. Diskussion följer,
där m̊anga intressanta punkter kommer fram. Man undrar varför papper inte är tillräckligt, varför man
inte kan sätta den vid hissen, varför inte anslagstavlan fungerar och mycket mer. Tanken med TV:n är
ungefär samma som med de som sitter i k̊arhuset.

Tuss lämnar in ett ändringsyrkande (bilaga E), som g̊ar ut p̊a att medlen ska tas ut budgetposten för
framtida motioner. Styret jämkar sig med ändringsyrkandet, och mötet g̊ar till beslut. Omröstning med
handuppräckning begärs, därefter votering, d̊a det är mycket jämnt.

Beslut: Proposition och ändringsyrkande bifalles i sin helhet. Beslutet är inte enhälligt.

§12 Motioner

§12 a Motion gällande posten Överflödig i Djungelpatrullen

William föredrar motionen (bilaga F) och styret läser upp sitt yttrande (bilaga G) p̊a avslag. William
lämnar in ett ändringsyrkande (bilaga H) för att åliggandet ska följa lagen och för att det endast ska
gälla sittande Överflödig och jämkar sig med mig själv. Tora kommenterar p̊a att det i nuläget inte finns
n̊agon Överflödig.

Argument framförs om att det redan finns dumheter i reglementet och att man därför kan lägga
till fler. Det är inget argument, p̊ast̊ar Styret. Tuss p̊ast̊ar dessutom att det inte handlar om reglemen-
tesändringar, bara sektionsmötesbeslut, men William lägger d̊a ett ändringsyrkande (bilaga I) om att
det ska föras in. Han jämkar sig även med detta ändringsyrkande.

Mötet börjar med att rösta om bordläggning, med motiveringen att DP borde tänka igenom detta
närmre. Mötet finner dock att motionen inte bordläggs, varp̊a mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Motion och ändringsyrkanden bifalles i sin helhet. Beslutet är inte enhälligt.
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§12 b Motion gällande posterna Øhlchef och Överflödig i Djungelpatrullen

William kommer fram och föredrar motionen (bilaga J) som vill göra beslutet som togs förra lp3-mötet
om att byta ut Överflödig mot Øhlchef ogjort. Styret presenterar därefter sitt yttrande (bilaga K)

Diskussionen fortlöper, DP hävdar att det är bra om överflödig gör allt om DP skulle vara bara fyra
personer, men det tycker inte Sk̊aning är relevant. DP p̊ast̊ar även att det fungerade bättre förr, men
även detta bestrider Sk̊aning. Hela motionen g̊ar i princip ut p̊a att DP tyckte det var bättre förr. Många
undrar vilka kriterier skulle välja in en Överflödig p̊a, vilket William besvarar med att denna person ska
vara ”Övrig” och göra allt om det bara är fyra i DP. Beslut tas om streck i debatten.

Lars p̊apekar därefter att i merparten av alla situationer (dvs. de d̊a DP är fler än fyra personer)
s̊a är det mer fördelaktigt som det är nu. Cissi p̊apekar därefter att en stor anledning till att det förra
beslutet togs var att en förtroendevald øhlchef troligtvis är mer lämplig när det gäller att minska svinn,
eftersom denna räknar ölen efter arrangemang. Sedan är talarlistan tom, och mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Motionen avsl̊as i sin helhet. Beslutet är inte enhälligt.

§13 Sektionsavgift för höstterminen

F-styret föresl̊ar att avgiften ligger kvar p̊a 50kr. Mötet g̊ar mycket snabbt till beslut.

Beslut: Sektionsavgiften för höstterminen fastställs till 50kr. Beslutet är enhälligt.

§14 Verksamhets- och revisionsberättelser

Revisionsberättelserna finns endast p̊a anslagstavlan i Focus, s̊a punkten skjuts upp till efter maten
(punkt §17) s̊a att F-styret hinner hämta dem.

§15 Fyllnadsval

§15 a Fyllnadsval av SNF: Ordförande kontinuitetsgrupp 2

Kasper Westman presenterar sig själv och berättar varför han vill vara SNF. Fr̊agor följer, därefter g̊ar
mötet till beslut.

Beslut: Kasper Westman fyllnadsväljs till ordförande kontinuitetsgrupp 2, SNF. Beslutet är enhälligt.

Marie Doverbo
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§15 b Fyllnadsval av SNF: VBL

Albin Jonasson Svärdsby presenterar sig själv och förklarar varför han vill vara VBL med en analogi till
Schrödingers katt. N̊agra fr̊agor följer, varp̊a mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Albin Jonasson Svärdsby fyllnadsväljs till VBL, SNF. Beslutet är enhälligt.

§15 c Fyllnadsval av övrig ledamot, Djungelpatrullen

Unni Engedahl presenterar sig själv och berättar att hon vill vara DP.

Beslut: Unni Engedahl fyllnadsväljs till övrig ledamot, Djungelpatrullen. Beslutet är enhälligt.

§16 Val av sektionsposter

§16 a Bilnissar

i) Val av ekonomisk bilnisse

Olle ”Pördey” Elias ställer sig upp och berättar varför han vill bli ekonomisk bilnisse. Han har sm̊a
händer, tydligen — varför detta är relevant är det ingen som vet. Han meddelar att man kanske kommer
att f̊a strecka bilresor. Han vet att bilar har fyra hjul, men inte s̊a mycket mer. Mötet g̊ar till val.

Beslut: Olle Elias väljs till ekonomisk bilnisse. Enhälligt.

ii) Val av mekanisk bilnisse

Johan Florbäck vill bli mekanisk bilnisse. Han kan laga dieselmotorer, vilket är bra eftersom vi numera
har en dieselbil. Han meddelar att man inte ska röka i bilen, eftersom det sänker andrahandsvärdet. Han
tycker även om gröna Wunderbaum. Han har inga erfarenheter av att åka runt p̊a skolor i en sk̊apbil,
och han tycker att bilen ska heta Vivie.

Beslut: Johan Florbäck väljs till mekanisk bilnisse. Beslutet är enhälligt.

§16 b Blodgruppen

i) Val av ansvarig i blodgruppen

Inga sökande.

Beslut: Posten vakanssätts.
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ii) Val av 1-4 ledamöter

Inga sökande.

Beslut: Posterna vakanssätts.

§16 c Fanfareriet

i) Val av flaggmarskalk

En sökande träder fram efter kort presentation av posten: Amanda G̊ardmark. Hon presenterar sig själv
lite kort; hennes favoritflagga är Libyens helgröna. Hon tycker att man kan fr̊aga k̊aren om huruvida vi
borde ha en unionsflagga istället för svensk flagga. Hon vet hur man hissar en flagga (men vet hon hur
man angör en brygga?).

Beslut: Amanda G̊ardmark väljs till flaggmarskalk. Beslutet är enhälligt.

ii) Val av 1-2 fanbärare

Tv̊a Baln̊agonting traskar fram och presenterar sig. Annika och Nils tycker att det är viktigt att ha
n̊agon som bär sektionens standar. De kommer att ha högtidsdräkter; de har redan s̊adana eftersom de
är BalNGT. N̊agra fr̊agor följer, sedan g̊ar mötet till beslut.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Annika och Nils i klump.

Beslut: Annika Johansson och Nils Wireklint väljs till fanbärare. Beslutet är enhälligt.

§16 d Finform

i) Val av Chefredaktör

Karl ”Netto” Gustavsson ställer sig upp och förklarar att han faller för grupptrycket. Han har jättemycket
körkort. Han planerar att skriva hela Finform p̊a ett par timmar, och vill ha sin ananas ”hel, i skivor”.
Han vill dessutom göra en totalt oseriös tidning, men kommer att censurera tidningen s̊a att ingen tar
illa upp. Han tänker muta sektionsaktiva för att f̊a in texter i tid. Han kan kompensera för att andra i
redaktionen är d̊aliga, och han tänker bli ansvarig utgivare om han blir vald.

Efter fr̊agor g̊ar mötet till beslut.

Beslut: Karl Gustavsson väljs till chefredaktör, Finform. Beslutet är enhälligt.

ii) Val av Ansvarig utgivare

Netto ställer sig upp igen. Mötet g̊ar direkt till beslut.

Beslut: Karl Gustavsson väljs till ansvarig utgivare, Finform. Beslutet är enhälligt.
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iii) Val av kassör

Daniel ”D-dawg” Svensson ställer sig upp efter viss övertalning (tydligen är Finformkassör softaste posten
p̊a F, näst efter FIF-kassör). Första fr̊agan gäller en engelsk ordvits p̊a Finform, men Daniel har ingen.
Han kommer absolut inte betala tillbaka pengar i tid efter Finforms julbord — traditionen kommer h̊allas
vid liv. Han kommer spendera pengar som en galning; med detta betryggande löfte i ryggen g̊ar mötet
till beslut.

Beslut: Daniel Svensson väljs till kassör, Finform. Beslutet är enhälligt.

iv) Val av sektionsfotograf

Johan ”Jak!” Arvidson söker posten. Han har haft posten i ett år och tycker inte att det är en bajsmacka.
Han vill inte skriva s̊a mycket, bara fotografera — nyinvalde chefredaktören har inget emot detta. Mötet
g̊ar till beslut.

Beslut: Johan Arvidson väljs till sektionsfotograf, Finform. Beslutet är enhälligt.

v) Val av minst tv̊a redaktörer

Cecilia Hult och Pontus Laurell ställer sig upp för att bli redaktörer, alternativt korrläsare. De presenterar
sig: Cissi vill absolut inte ha n̊agot ansvar, men tycker om att skriva och är spr̊akfascist. Tuss har funderat
p̊a att söka innan, men det blev inte av förrän nu när han blev ”tvingad” till det. Tuss kommer nog st̊a
för det mesta av korrläsningen.

Beslut: Mötet beslutar att välja Cecilia och Pontus i klump.

Beslut: Cecilia Hult och Pontus Laurell väljs till redaktörer, Finform. Beslutet är enhälligt.

§16 e FIF

i) Val av ordförande

Jakob de Fine Licht presenterar sig själv och berättar att han vill bli ordförande i FIF eftersom han tror
att det kan vara roligt, och för att han vill arrangera lite nyare sporter (dvs. styra upp). Han föredrar
schackboxning framför fotboule, och innebandy framför fotboll.

Han kan tänka sig att arra saker p̊a icke-söndagar, och kan tänka sig volleyboll p̊a söndagar. Han var
inte med p̊a curlingen i lp2, men det verkade som en rolig grej; han kommer nog att verka för att ha kvar
det nästa år.

Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Jakob de Fine Licht väljs till ordförande, FIF. Beslutet är enhälligt.
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ii) Val av kassör

Gustav Ljungqvist presenterar sig själv: han har en bra studiesituation och han har körkort. Han söker
FIF för att han gillar idrott och brukar vara med p̊a deras arr. Kassör söker han för att ingen annan
ville. Han har inte s̊a stor erfarenhet av kvitton. För att locka nya besökare till FIF-arrangemang tänker
han variera sporterna mer.

Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Gustav Ljungqvist väljs till kassör, FIF. Beslutet är enhälligt.

iii) Val av max 4 övriga medlemmar

Tre aspiranter ställer sig vid tavlan; Ulrik, Elias och Simon. Efter oväntad fr̊agebrist g̊ar mötet direkt
till beslut.

Beslut: Mötet beslutar att välja Ulrik, Elias och Simon i klump.

Beslut: Ulrik Källblad, Elias Hakuni och Simon Björkman väljs till övriga medlemmar, FIF. Beslutet
är enhälligt.

§16 f Spidera

i) Val av 2-10 teknologer till Spidera

Sju teknologer söker spidera; Anton Johansson och Henrik Gustafsson representeras med fullmakt (bilagor
L och M) av Pontus Laurell, som även han söker. Övriga sökane är Simon Sigurdhsson, Christian von
Schultz, Sven Eriksson och Calle Ekdahl.

Kraz fr̊agar om de sökande kan tänka sig att ta hand om Forum för tekniska fysikers hemsida, men
de sökande är tveksamma. Florbäck undrar om namnet ”Spidera” har n̊agot med spindlar att göra. S̊a
är fallet. Nät. Efter dessa fr̊agor g̊ar mötet till beslut.

Beslut: Mötet beslutar att välja in de sju sökanden i klump.

Beslut: Anton Johansson, Henrik Gustafsson, Pontus Laurell, Simon Sigurdhsson, Christian von
Schultz, Sven Eriksson och Calle Ekdahl väljs till Spidera. Beslutet är enhälligt.

Ordningsfr̊aga: Ordföranden meddelar att maten nu är klar, och att den serveras i Focus. Mötet tar
ett uppeh̊all p̊a trekvart.

§17 Verksamhets- och revisionsberättelser

D̊a mötet kommer tillbaks fr̊an matuppeh̊allet har Styret trollat fram de fyra revisionsberättelser som
skulle tagits upp under §14. Punkten återupptas därför.
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§17 a Revisionsberättelse Focumateriet 06/07

Foc 06/07 har lämnat in sin bokföring, och revisorerna tycker att den ser bra ut (bilaga N). Mötet
beslutar att godkänna revisionen.

Beslut: Revisionsberättelsen fr̊an Focumateriet 06/07 godkännes.

Fr̊agan om ansvarsfrihet behandlas därefter.

Beslut: Mattias Tjus och Marcus Elmer beviljas ansvarsfrihet för verksamhets̊aret 06/07.

§17 b Revisionsberättelse Focumateriet 07/08

Foc 07/08 har lämnat in sin bokföring, och revisorerna tycker att den ser bra ut (bilaga O). Mötet
beslutar att godkänna revisionen.

Beslut: Revisionsberättelsen fr̊an Focumateriet 07/08 godkännes.

Fr̊agan om ansvarsfrihet behandlas därefter.

Beslut: Johnny Karlsson och Marcus Elmer beviljas ansvarsfrihet för verksamhets̊aret 07/08.

§17 c Revisionsberättelse Focumateriet 08/09

Foc 08/09 har lämnat in sin bokföring, och revisorerna tycker att den ser bra ut (bilaga P). Mötet
beslutar att godkänna revisionen.

Beslut: Revisionsberättelsen fr̊an Focumateriet 08/09 godkännes.

Fr̊agan om ansvarsfrihet behandlas därefter.

Beslut: Johnny Karlsson och Marcus Elmer beviljas ansvarsfrihet för verksamhets̊aret 08/09.

§17 d Revisionsberättelse Focumateriet 09/10

Foc 09/10 har lämnat in sin bokföring, och revisorerna tycker att den ser bra ut (bilaga Q). Mötet
beslutar att godkänna revisionen.

Beslut: Revisionsberättelsen fr̊an Focumateriet 09/10 godkännes.

Fr̊agan om ansvarsfrihet behandlas därefter.

Beslut: Mikael Andersson och Jon-Henrik Svonni beviljas ansvarsfrihet för verksamhets̊aret 09/10.
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§18 Val av sektionsposter (forts.)

Efter det att revisionsberättelserna behandlats återupptas §16 Val av sektionsposter.

§18 a Övriga funktionärer

i) Val av kräldjursv̊ardare

Sk̊aning, ubbe och Tora söker posten som kräldjursv̊ardare.
Tora Dun̊as, som varit kräldjursv̊ardare i ett år, presenterar sig. Hon anser sig ha uppfyllt sina

åligganden. Hon anser även att Tilde är av honkön. Hon brinner för att ta hand om Tilde
Nästa att presentera sig är Simon ”Sk̊aning” Sigurdhsson; han är nästan 21, och han vill göra

det kräldjursv̊adaren ska göra. Han kan dessa åligganden n̊agorlunda bra. Sk̊aning pratar till m̊angas
förv̊aning svenska, s̊a spr̊aket är inget hinder.

Sist ut är Staffan ”ubbe” Nilsson, 24 år. Han lovar att Tilde kommer synas, och vill sy en OnePiece
åt hen.

Mötet g̊ar till beslut genom omröstning, som sig bör vid personval.

Beslut: Staffan Nilsson väljs till kräldjursv̊ardare. Beslutet är inte enhälligt.

ii) Val av sektionsnörd

Endast en sökande infinner sig till posten; Cecilia Hult. Hon tycker att det är en mycket viktigt post —
och hon kommer absolut vara bättre än Mats. Hon kan tänka sig h̊alla i en Fantomenföreläsning.

Hon är med i Fantomenklubben, och hon kan lite om Fantomen även om hon inte är s̊a bra än. Hon
vet i alla fall att Fantomen inte har n̊agon hund. Hon tycker att det var bra av Fantomen att ”förstöra”
ekosystemet genom att införa bergsvargar i Bengali, ”han har ju aldrig gjort n̊agot fel”.

Efter fr̊agorna g̊ar mötet till beslut.

Beslut: Cecilia Hult väljs till sektionsnörd. Beslutet är enhälligt.

iii) Val av 2-6 s̊angförmän

Tre sökande traskar fram; Amanda, Britta och Gustav. De berättar om sig själva, och svarar sedan p̊a
n̊agra fr̊agor. De framför även ”Ode till valen Åke”. De ska återinföra vins̊angerna i sjungboken, lovar
de. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Mötet beslutar att välja in de tre sökanden i klump.

Beslut: Amanda G̊ardmark, Britta Thörnblom och Gustav Hansson väljs till s̊angförmän. Beslutet är
enhälligt.
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iv) Val av tv̊a växterister

Fem sökande ställer sig upp; Mia (representerad med fullmakt av Unni, se bilaga R), Gustav, Otto, Peter
och Malin.

”Mia” börjar; hon vill bli växterist för att hon har otroligt gröna fingrar och för att hon är en
sympatisk person. Mia tycker att växter som är sv̊ara att döda är bra att ha i Focus. Hon anser att
plastväxterna som finns i Focus nu är ohyggligt fula, och hon kan inga växter som börjar p̊a ”B”. Hon
tänker fortsätta p̊a sp̊aret med dumväst; hon har ju redan haft den.

Därefter promenerar Otto in — han presenterar sig lite lugnt och berättar att han ”tycker om växter
och s̊ant”, eller h̊aller p̊a att lära sig att tycka om det i alla fall. Han vill ha växter som inte dör jättelätt,
och som t̊al ”lite missbruk”. Han vill även ha fler kryddväxter i Focus, det tror han skulle fungera. Han
tycker ju även om att laga mat. Han kan kanske tänka sig att införa växter man kan göra sprit p̊a, s̊a
länge de är fina och/eller t̊aliga. Han vill byta ut de fula plastväxterna ocks̊a. Han kan tv̊a växter p̊a
”T”: timjan och te.

Gustav kommer fram och berättar att han är ”samma som förut”. Han vill bli växterist för att han
änd̊a är i Focus hela tiden, och d̊a kan han lika gärna göra n̊agot konstruktivt av det. Han vet att man inte
ska vattna dem med sprit eller urin. Han tycker inte om plastväxterna, och föresl̊ar att man eventuellt
kan m̊ala dem.

Malin g̊ar fram till tavlan och förklarar att hon vill bli växterist för att hon tycker om att handha
alla sorters växter, förutom ogräs.

Till sist kommer Peter fram och förklarar att han söker växterist för sökandets skull. Han vill se fler
döda växter i Focus. Han tycker att ”växter ocks̊a är människor”, och att man därför ska fr̊aga växterna
om hur de tycker att det känns att bli urinerade p̊a. Han tycker att de fula plastväxterna är ”en del av
Focus”, och att de därför borde vara kvar.

Efter utfr̊agningarna och persondiskussion g̊ar mötet till val. Under persondiskussionen framkommer
det att Solle kommer undan med budgetändringar för att han är mycket sötare än Otto.

Beslut: Otto Frost och Mia Romare väljs till växterister. Beslutet är inte enhälligt.

v) Val av tomte

Tv̊a sökande traskar fram: Unni och ”X-mas”.
Unni är sig själv, och vill bli tomte. Hon är inte gjord av porslin, men hon är en trädg̊ardstomte;

hon är tydligen inte 15cm l̊ang. Hon har ingen p̊ataglig erfarenhet av att vara tomte — hon har inte
ens tvingat barn att sitta i hennes knä. Hon skulle, till skillnad fr̊an sittande tomte, faktiskt lyckas
genomföra det enda åliggandet tomten har. Hon lovar att ge Florbäck en liten plastugn man kan baka
saker i, eftersom han önskat sig en s̊adan väldigt länge men inte f̊att n̊agon.

”X-mas” har inget körkort, men kan hantera en släde. Varför han vill bli tomte är en l̊ang historia;
det började med att han i sjuan ville bli Lucia men inte fick — s̊a han drev fr̊agan i elevr̊adet som en
jämställdhetsfr̊aga och fick rätt till slut. Nu vill han fortsätta klättra i karriären och bli Tomte. Han
uppskattar att 12% av mötets besökare har varit snälla barn, och p̊ast̊ar att det inte är en slump att det
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även är 12% av alla F:are som tar examen p̊a utsatt tid. Han har inte tvingat s̊a m̊anga sm̊a barn att
sitta i sitt knä; bara sin lillasyster.

Persondiskussion och val följer.

Beslut: Jonas ”X-mas” Källén väljs till tomte. Beslutet är inte enhälligt.

vi) Val av lucia

Henning söker posten. Han vill bli lucia för att han alltid velat ha skägg, n̊agot han tyckte var sv̊art när
han var yngre. Han tänkte att det kanske g̊ar bättre nu om han f̊ar det som åliggande. Han tror sig vara
bättre än sektionsordföranden p̊a att ha skägg, men han är fortfarande d̊alig. Ett Baywatch-tema senare
g̊ar mötet till val.

Beslut: Henning Holmgren väljs till Lucia. Beslutet är enhälligt.

§19 Övriga fr̊agor

§19 a Namnge nya sektionsbilen

Styret tycker att vi ska namnge bilen, och är öppen för förslag och omröstning. Flera förslag yttras:
”Candi”, ”Miley”, ”Tv̊aan”, ”Amy”, ”Edward”, ”Mr. Derp”, ”Dr. Derp” och ”Gaga”. Det argumenteras
åt alla h̊all, och genom en turnering g̊ar mötet nästan till beslut. Tv̊aan vinner, men tyvärr yrkar Kraz
p̊a bordläggning. Eftersom fr̊agan inte stod med p̊a slutgiltiga föredragningslistan bordläggs den därmed
automatiskt.

Beslut: Fr̊agan bordläggs till nästa möte.

§20 Dumvästutdelning

Vi har sju nomineringar:

• Solle, som glömt ett stort kuvert med en massa pengar (ca 25kkr i kontanter) utanför kassask̊apet.

• Arian, som glömt ett annat kassask̊ap vidöppet med nyckeln kvar i l̊aset.

• Kraz, som tappat bort sin SL0-nyckel i Lund.

• DP, som inte tvättat bort ”pyntet” p̊a Focusfönstren, vilket gjorde att n̊agon ringde en klotter-
borttagningsfirma för att ta bort detta ”klotter” (som satt p̊a insidan). DP tvingade därefter nollan
att tvätta bort det.

• Jokern, för att ha blött ner och rivit sönder sitt hyreskontrakt, som skulle in samma dag.
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• Dalsmo, som kastat ut sin ”okrossbara” telefon p̊a sp̊arvagnssp̊aret, varp̊a en sp̊arvagn nästan
körde över den.

• Sk̊aning nomineras även för att ha glömt ett kassask̊ap öppet, men han p̊ast̊ar att detta är ren
och skär lögn.

Efter turnering ställer mötet Dalsmo mot avslag.

Beslut: Anton Dalsmo är dum. Beslutet är enhälligt.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutas av Marie med en riktigt h̊ard smäll i den n̊agot begagnade träleksaken.
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Bilagor

A Närvarolista

B Proposition om fyllnadsval av övriga ledamöter i kommittéer

C Ändringsyrkande ang̊aende proposition om fyllnadsval av övriga
ledamöter i kommittéer

D Proposition om information i Focus

E Ändringsyrkande ang̊aende proposition om information i Focus

F Motion gällande posten Överflödig i Djungelpatrullen

G F-Styrets yttrande ang̊aende motion gällande posten Överflödig
i Djungelpatrullen

H Ändringsyrkande 1 ang̊aende motion gällande posten Överflödig
i Djungelpatrullen

I Ändringsyrkande 2 ang̊aende motion gällande posten Överflödig
i Djungelpatrullen

J Motion gällande posterna Øhlchef och Överflödig i Djungel-
patrullen

K F-Styrets yttrande ang̊aende motion gällande posterna Øhl-
chef och Överflödig i Djungelpatrullen

L Fullmakt, Anton Johansson

M Fullmakt, Henrik Gustafsson

N Revisionsberättelse Focumateriet 06/07

O Revisionsberättelse Focumateriet 07/08

P Revisionsberättelse Focumateriet 08/09

Q Revisionsberättelse Focumateriet 09/10

R Fullmakt, Mia Romare
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