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§1 Mötets öppnande
Otto Frost öppnar klockan 16:05 mötet.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Otto 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 Marcus Johansson till mötesordförande. Han väljs raskt in och frågar direkt om mötet
kan välja, av styret nominerade, Daniel Svensson till sekreterare. Daniel valdes strax till sekreterare.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Simon Sigurdhsson och Joel Strand väljs till justeringsmän.

§5 Föredragningslistan
• Invalet till FIF flyttas först bland invalen.

§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§7 Föregående mötesprotokoll
Daniel meddelar att föregående protokoll är justerat och anslaget på sektionens anslagstavla. För de mer
teknikkunniga finns det även på F-styrets hemsida.
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Beslut: att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§8 Meddelanden
§8 a Rapport ifrån Kåren
Då ingen representant från kåren fanns närvarande togs frågan inte upp.

§8 b Rapport ifrån F-styret
Cecilia Hult, ordförande i F-styret berättar om styrets nuvarande verksamhet, de har tillsammans med
F6 arrangerat sektionens dag, de har även jobbat med de propositioner som ska tas upp på detta möte.
Cecila berättar även om projektet översyn naturvetargården.

§9 Uppföljning av beslut
Inga beslut att uppfölja.

§10 Fastställande av beslut
§10 a Val av ledamot FARM
Styret har på ett av sina möten fyllnadsvalt Edvin Davidsson till ledamot i FARM.

Beslut: att fastställa styrets beslut att välja Edvin Davidsson till ledamot i FARM.

§10 b Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2 FARM
Styret har på ett av sina möten fyllnadsvalt Dag Fahlin Strömberg till ordförande i kontinuitetsgrupp 2
i FARM.

Beslut: att fastställa styrets beslut att välja Dag Fahlin Strömberg till ordförande i kontinuitetsgrupp
2 i FARM.

§10 c Val av alumnirepresentant FARM
Styret har på ett av sina möten fyllnadsvalt David Löfgren till alumnirepresentant i FARM.

Beslut: att fastställa styrets beslut att välja David Löfgren till alumnirepresentant i FARM.
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§11 Propositioner
§11 a Proposition om invalsprocesser
I en arbetsgrupp tillsatt av F-styret har det tagits fram ett förslag över en förändring av vårt invalssy-
stem, den finns att läsa i Bilaga B. Otto som ledare för arbetsgruppen lyfter denna och berättar hur
arbetsgruppen tänkt och varför man gör som man gör. Det finns fint beskrivet i tidigare nämnda bilaga.

Efter presentationen följer frågestund och diskussion. Det frågas om det nya systemet skulle ge någon
egentlig skillnad, och om det finns någon idé att motnominera, vilket styret då hoppas på att det ska vara.
Det ifrågasätts även hurvida det här egentligen blir mer demokratiskt, något styret tycker då tidigare
har styret valt in på förslag av kommittén men nu är det sektionsmötet som väljer.

Det tas även upp frågan om tidsåtgång, och hurvida det nya invalssystemet leder till mycket längre
sektionsmöten, men det är ju svårt att säga nu innan det faktiskt testats.

Det tas upp ifrån en patrullman att man tycker att det nya systemet tar bort mycket ifrån den sittande
kommittén som faktiskt är de som bäst har koll på vilka som passar då man har haft en lång aspning
för att tydliggöra de som bäst passar. Det tas även upp svårigheten att motivera för sektionsmötet om
man som sittande kommitté inte nominerar till alla poster då man inte får tala negativt om någon på
sektionsmötet. Det påpekas också hur systemet med motnominering bäddar för en uthängning av den
som motnominerar, det kan för många vara svårt att ställa sig upp och säga emot en hel förening, och
man riskerar att bli dömd om man gör det. För en mer utförlig dokumentation av vad som sades av se
Bilaga C.

Det frågas hur diskussionen kommer att gå till, när grupper står mot varandra i det nya förslaget, då
om det fungerar som personvalet så måste alla nominerade vara ute ur salen under diskussion, och Otto
svarar att i det nya förslaget får man skriva upp sig på en talarlista och sedan komma in och motivera
ens gruppnominering.

Återigen kommer frågan om tidsåtgång upp, och det råder delade meningar hurvida det kommer gå
snabbare med de nya systemet då det inte finns persondiskussioner som nu, eller om det kommer gå
långsammare då det är eventuellt många gruppkonstellationer som ska ställas mot varandra. Någon tar
upp att tidsåtgång ska inte vara det man går på, utan rättsäkerhet och dylikt.

Det positiva med en tidig nominering tas upp, att man kan gå till kommittén och diskutera varför
man eventuellt inte blev nominerad. Det nämns även att som svar på att man tar bort mycket ifrån
kommittén att sektionsmötet, i talandes mening, oftast lyssnar på kommittén, och att det är inte många
som väljs in för att de säger något kul på sektionsmötet.

En stor del av diskussionen går ut på hurvida sökanden ställs mot varandra, hurvida det kan leda
till stora missämjor eller om det kommer bli mer som när man ställer sig upp på en förtroendepost till
vilken någon annan är nominerad.

Någon tar upp att oavsett om denna proposition går igenom eller inte så borde det vara så att en
preliminär nominering av de övriga ledamöter är en väldigt bra grej, och borde införas.

Det diskuteras vilt hurvida sektionsmötet är mer lämpligt än styret att förhindra att sittande kom-
mitten vill ha in dumbommar. Det anmärks att en kommitté i nära samarbete med styret torde få bättre
koll än sektionsmötet, medan andra påpekar att det är störra chans att någon på sektionsmötet känner
igen dumbommar än att några få i styret gör det.

Det inkommer ett ändringsyrkande D som gäller att propositionens att-satser i första hand ska gälla
på kommande sektionsmötet, för att sedan utvärderas av F-styret som sedan ska komma med en rapport
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på ett senare sektionsmöte (LP2 följande verksamhetsår).
En patrullman tar upp att han tror att några av de arr som de har ligger efter den utsatta tid då

nomineringar ska upp, och att det dels kan förstöra stämningen på de arrangemangen, och dels så vet
man kanske inte vid de laget då många vikta arr inte har varit än. Han påpekar att det går ju att justera
till kommande år men i år är det ett problem.

Någon tycker att man nu borde bordlägga frågan och ta upp den igen med föreningarna, då de nu
verkar ha fått fart på munlädret i frågan till skillnad från när de tidigare suttit tysta.

Ordningsfråga: Frågan tas upp om ifall detta blir igenomröstat, kommer det då gälla på nästa
sektionsmöte då det innefattar stadgeändringar som behöver röstas igenom på två stycken
sektionsmöten. Det replikeras att om det går igenom på nästa sektionsmöte kan man välja att
direktjustera så att det gäller, och att man om det går igenom idag kan utgå från att det kommer gå
igenom på nästa möte och därför sköta det preliminära arbetet också. Det frågas även om det kommer
gälla då kåren måste godkänna förändringar i stadgar, men det verkar som att man kan utgå ifrån att
den godkänns och om det sedan inte gör det ta bort beslutet.

Under en diskussion om hurvida detta bör testas på nästa sektionsmöte för att sedan avgöras om det
fungerar så tar någon upp att det är svårt att avgöra på bara ett sektionsmöte, då man kan inte testa
den på riktigt förrens den sittande kommittén försöker välja in någon som är olämplig.

Ordningsfråga: Streck i debatten begärs.

Beslut: att införa streck i debatten.

Ordningsfråga: Det yrkas på bordläggning till nästa sektionsmöte.

Beslut: att inte bordlägga frågan.

Till slut går mötet till omröstning, först om hurvida ändringsyrkandet ska gälla på propositionen.

Beslut: att lägga ändringsyrkandet till propositionen.

Efter det går mötet till beslut angående propositionen i sig.

Beslut: att avslå propositionen och dess ändringsyrkande.

§11 b Proposition om stadgar och reglemente
I en annan arbetsgrupp tillsatt av F-styret har det setts över våra stadgar och reglemente, och en proposi-
tion har lagts, se Bilaga E. Daniel i egenskap av ledare för arbetsgruppen presenterar denna tillsammans
med Simon Sigurdhsson, en av arbetsgruppens medlemmar. Det inkommer snabbt ett ändringsyrkande
(Bilaga F) vars syfte är att förtydliga otydligheter i två formuleringar, dels vad som gäller vid avsättande
av styret med interimstyrelse (det vill säga att det är inte meningen att styret ska avsättas så fort en
misstroendeförklaring riktats, utan när den eventuellt gått igenom), och dels vad som menas med Fysik-
linjen i FARMs punkt i reglementet. Det läggs även i ändringsyrkandet till en till punkt vid avsättande
av kassörer som rör bokföringen, och att vid avsättande av en kassör ska ett bokslut för perioden fram till
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och med datumet upprättas. Utöver detta så uppmärksammar yrkandet även diverse stavfel och övriga
typografiska fel. Styret jämkar sig med detta ändringsyrkande.

Ytterligare ett ändringsyrkande (Bilaga G) kommer in som utökar det tidigare ändringsyrkandet an-
gående att istället för att finna ersättare till ordförande och kassör så fort det lyfts ett misstroendevotum
så skall detta göras när det eventuellt gått igenom. Styret jämkar sig även med detta förslaget.

Ett sista ändringsyrkande kommer in (Bilaga H) som vill ta bort den andra att-satsen under punk-
ten om delegering av ansvar (Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till sektionskommittéer och
sektionsfunktionärer, dock ej oberoende sådana, förutsatt att uppgiften ligger under deras verksamhets-
område.) då det anses ta bort för mycket av valfriheten hos kommittéerna angående vilka uppdrag de
ska utföra.

Ordningsfråga: någon frågar om det är möjligt att rösta igenom propositionen punktvis, en
genomgång av stadgar och reglemente visar på att detta är möjligt, men det genomförs dock inte.

Efter detta går mötet till omröstning angående hurvida det sista ändringsyrkandet skall läggas till
propositionen.

Beslut: att inte lägga det sista ändringsyrkandet till propositionen.

Beslut: att propositionen går igenom tillsammans med de två första ändringsyrkande för att lyftas på
nästa sektionsmöte.

§12 Motioner
Inga motioner är inkomna.

§13 Sektionsavgift för höstterminen
F-styret föreslår en sektionsavgift på 50 kr. Värt att tillägga är att kåren just nu är i diskussioner om
hurvida man ska sänka taket för sektionsavgiften till 40 kr, och detta beslut kommer då automatiskt
trumfa vårt.

Det tas upp att sektionsavgiften borde sättas till 40 kr så att inte kårens eventuella sänkning kommer
som en chock, men det påpekas att omröstningen i kåren sker i nästa vecka och en budget hinner läggas
ändå.

Beslut: att sätta en sektionsavgift på 50 kr till nästa hösttermin.

§14 Verksamhets- och revisionsberättelser
§14 a Verksamhetsberättelse F-styret 2008/2009
Då ingen från den aktuella föreningen är närvarande går Cecila Hult igenom dess verksamhetsberättelse.
Den finns att se i Bilaga I.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för F-styret 2008/2009.
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§15 Fyllnadsval
§15 a VBL, SNF
Det finns tyvärr ingen sökande så det föreslås att vi vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten VBL i SNF.

§16 Val av sektionsposter
Sektionsordförande föreslår att vi tidsbegränsar utfrågningen till tio minuter. Mötet verkar gilla det.

§16 a FIF
i) Val av ordförande

Det finns en sökande, Victor Bäckman. Han är 19 år och söker FIF då han tycker att det är kul med idrott,
han spelar en hel del. Han passar på posten bland annat då han varit med och startat sveriges första
gymnasielag för amerikansk fotboll. Han kan även tänka sig att se över FIFs sida på Ftek. Han kan tänka
sig att försöka se till att någon ifrån FIF närvarar på deras tisdags-evenemang. Enligt Victor är tydligen
fickpingis mer av en lagsport än en ensamsport. Han är öppen för att arrangera något tillsammans med
nollK under nollningen.

Efter persondiskussion går mötet till val.

Beslut: att välja Victor Bäckman till ordförande i FIF.

Ordningsfråga: Det inkommer en förfrågan om att riva upp det tidigare beslutet om tidsbegränsning
och sätta en ny på fem minuter.

Beslut: att behålla utfrågningstiden som den är på tio minuter.

ii) Val av kassör

Även här finns det en sökande, Henrik Wallenius. Han är 19 år och söker FIF då han gillar idrott. Kassör
söker han då det verkar kul med lite ekonomisk insikt. Han är inte emot att hjälpa sektionen vara hurtig
på diverse arrangemang runtom i det vackra Göteborg.

Beslut: att välja Henrik Wallenius till kassör i FIF

iii) Val av max 4 övriga medlemmar

Det finns fyra stycken sökande.

Filip de Roos är 19 år och har ett brinnande intresse för sport. Filip har tydligen besökt tisdags-
bandyn.

Marcus Johansson
Mötesordförande

Joel Strand
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Simon Sigurdhsson
Justerare

6



Möte 2011/12:SEKT-03
Sektionsmötesprotokoll 14 februari 2012

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Alexander Bore är 21 år och tycker att det är kul att idrotta. Han är inte främmande för tisdags-
bandyn. Alexander föredrar mankini framför burkini i poolen.

Ludvig Vikström är 21 år gammal och söker FIF då det verkar kul att vara med. Han var ordförande
i sitt gymnasies idrottsförening. Tisdagsbandyn är inte så attraktiv så länge den ligger på det
aktuella klockslaget. Vaxning är tydligen motiverat.

Simon Andersson är 21 år och läser TM1. Han söker FIF då han tycker det är kul med sport och
idrott. Han känner att han passar då han är glad och positiv samt tycker om idrott.

Beslut: att välja fyra ledamöter till FIF

Beslut: att välja Filip, Alexander, Ludvig och Simon till ledamöter i FIF.

§16 b Blodgruppen
i) Val av ansvarig i blodgruppen

Vi har en sökande, Rickard Andersson. Han är blodgivare sen tidigare och tycker att det är viktigt att
främja blodgivandet.

Efter persondiskussion går mötet till val.

Beslut: att välja Rickard Andersson till ansvarig i blodgruppen.

Ordningsfråga: Möter tar måltidsuppehåll på 48 minuter.

ii) Val av 1-4 ledamöter

Det finns fem stycken sökande

Ordningsfråga: Tidsbegränsningen på utfrågning och presentation ändras till fem minuter

Jonas Källén är 21 år gammal och går TM. Söker då han kom med i Blodgruppen dream team när den
nyinvalde ansvarig för Blodgruppen fick ta ut sitt lag. Han har inte gett blod tidigare men tycker
det är dags att börja. Blodpudding är enligt Jonas en hit.

Emily Giotas är en gammal kvinna. Emily vill gå med i Blodgruppen då det är en bra chans att börja
ge blod igen.

Albin Jonasson Svärdsby är 22 år. Gillar sport.

Anton Olbers är av en obestämd ålder. Är inte längre så rädd för nålar som han varit.

Johan Arvidsson är 23 år och söker även han då han kom med i Dream Team. Han vet även hur man
steker blodpudding. Det roligaste med blod är enligt Johan dess färg.

Efter utfrågning går mötet till beslut om hur många och vilka som ska väljas till blodgruppen.

Beslut: att välja 4 ledamöter till blodgruppen.
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Beslut: att välja Johan Arvidsson, Jonas Källén och Emily Giotas till Blodgruppen.

då det blev lika i rösterna mellan Albin och Anton går mötet till ytterligare en omröstning.

Beslut: att välja Albin Jonasson Svärdsby till ledamot i Blodgruppen.

§16 c Fanfareriet
i) Val av flaggmarskalk

Det finns två stycken sökande

Karl Gustavsson 22 år gammal och söker då han tycker att flaggan alltid borde hissas. Han undviker
att svara på frågan hurvida han kommer hissa de töntiga nollK-flaggorna.

Anton Olbers den här gången är han 21 år gammal (se tidigare inval). Han söker då han tycker det är
viktigt att hissa flaggan när den ska hissas. Han vill även ha en plats att städa som han inte kan få
cred för (han känner att han får för mycket cred för Focusstädningen i egenskap av rustmästare).

Efter utfrågning och efterföljande persondiskussion går mötet till beslut.

Beslut: att välja Anton Olbers till flaggmarskalk i Fanfareriet

ii) Val av 1-2 fanbärare

Vi har en sökande, Kristina Lindgren. Hon är 22 år och söker Fanfareriet då hon vill ha använding för
sin balklänning. Hon har även varit fanbärare tidigare och kan lära flaggmarskalken hur man viker en
svensk flagga om denne inte skulle veta detta.

Efter utfrågning går mötet till val.

Beslut: att välja Kristina Lindgren till fanbärare.

§16 d Finform
i) Val av chefredaktör

Det finns en sökande, Lars Lundberg. Han söker Finform då han tycker att det är kul att göra tidningar.
Han har tidigare varit med i Finform men kände sig då tvungen att nedprioritera detta lite då han även
var med i DP samtidigt. Han är sin egen favoritpatet. Lars skulle gärna granska Chalmers lite mer, till
exempel hur ser det ut med rättning av tentor här på Chalmers.

Efter persondiskussion går mötet till val.

Beslut: att välja Lars Lundberg till chefredaktör i Finform
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ii) Val av ansvarig utgivare

Det finns två stycken sökande

Lars Lundberg Lars anser att det är bra att chefredaktören även är ansvarig utgivare då man ska ta
sin egen skit.

Marcus Birgersson är 23 år och söker för att Finform är kul. Han känner att passar bra på den här
posten då han är bra på att begränsa Lars. Han väljer fika framför arrangemang, men känner även
att han kan göra båda samtidigt (då beroende på arrangemanget såklart).

Efter persondiskussion går mötet till val

Beslut: att välja Lars Lundberg till ansvarig utgivare i Finform.

iii) Val av kassör

Valet flyttas till efter val av sektionsfotograf då alla sökande inte är närvarande.

iv) Val av sektionsfotograf

Det finns en sökande. Unni Engedahl. Hon är 21 år gammal. Vill vara med i Finform och kände att hon
kunde ta på sig posten som sektionsfotograf om nu ingen annan ville. Hon kan tänka sig att sätta upp
bilder från F-arrangemang på anslagstavlan i Focus.

Efter persondiskussion är mötet redo att gå till val.

Beslut: att välja Unni Engedahl till sektionsfotograf i Finform.

v) Val av kassör

Det finns två stycken sökande.

Markus Birgersson är fortfarande 23 år gammal. Han verkar även duktigt på att betala ut pengar,
något som behövs kring redaktionens årliga julbord.

Jonas Källén söker Finform då han alltid tyckt att han någon gång borde söka Finform. Han söker
kassör då han har märkt att man ofta blir bitter på denne. Jonas är lite mer liberal med när det
är dags att betala tillbaka julbordspengar. På ett pubquiz skulle han briljera i kategorin Ryska
schackspelare.

Efter persondiskussion är mötet redo att gå till val.

Beslut: att välja Jonas Källén till kassör i Finform.
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vi) Val av minst två redaktörer

Ordningsfråga: Då en av justeringsmännen ska söka väljs Pontus Eliasson till tillfällig justerare.
Daniel ersätts sedan som sekreterare under punkten av Nils Wireklint.

Det finns 13 sökande, Cecilia Hult, Johan Florbäck, Olof Elias, Carl Retzner, Mattias Bermell Rud-
feldt, Emma Kjellson, Daniel Svensson, Jonas Lindberg, Julia Reibring, Karl Gustavsson, Markus Bir-
gersson, Simon Sigurdhsson samt Otto Frost. Efter att alla sökande har sagt sitt namn går mötet till
val, först om hur många redaktörer det ska finnas och efter det vilka som ska väljas.

Beslut: att välja 13 stycken redaktörer till Finform

Beslut: att välja Cecilia Hult, Johan Florbäck, Olof Elias, Carl Retzner, Mattias Bermell Rudfeldt,
Emma Kjellson, Daniel Svensson, Jonas Lindberg, Julia Reibring, Karl Gustavsson, Marcus Birgersson,
Simon Sigurdhsson samt Otto Frost till redaktörer i Finform.

§16 e Spidera
i) Val av 2-10 nätmakare till Spidera

Det finns två stycken sökande.

Simon Sigurdhsson är skåning.

Sven Eriksson är Sven.

efter denna korta utfrågning går mötet till val om dels hur många som ska väljas in och dels vilka
dessa ska vara.

Beslut: att välja två nätmakare till Spidera.

Beslut: att välja Simon Sigurdhsson och Sven Eriksson till nätmakare i Spidera.
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§16 f Övriga funktionärer
i) Val av kräldjursvårdare

Det finns en sökande, Jenny Lindewall 26 år. Hon tänker följa Ubbes exempel som kräldjursvårdare.
Efter utfrågning går mötet till val.

Beslut: att välja Jenny Lindewall till kräldjursvårdare.

ii) Val av sektionsnörd

Det finns en sökande, med ett vid det här laget för mötet välbekant ansikte, Karl Gustavsson. Han
anser sig nördig. Han kan tänka sig att ta hand om Herman Hedning, även om det inte blir i samma
utsträckning som Fantomen.

Efter en utfrågning går mötet till persondiskussion fölljt av val.

Beslut: att välja Karl Gustavsson till sektionsnörd.

iii) Val av 2-6 sångförmän

Då det inte finns någon sökande föreslås det att vi vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten sångförmän

iv) Val av två växterister

Det finns två stycken sökande.

Jeanette Warnborg

Emily Giotas

De ger ett kompetent intryck och verkar inte rädda för att ta på sig sin enorma plikt. De är inte heller
främmande för att utse en växtmästare som får ta skiten ifrån rustmästaren när det ligger jord över hela
Focus.

Beslut: att välja Emily Giotas och Jeanette Warnborg till växterister.

v) Val av tomte

Det finns två stycken sökande.

Rasmus Andersson är inte gammal men har körkort. Han vill bli Tomte då han tycker om att kasta
godis på små barn. Om han blir Tomte tänker han även baka knäck. Han vill gärna ha en ursäkt
att odla skägg.

Jonas Källén Jonas är vid det här laget väl bekant med sektionsmötet. Han söker för då har hans
vän Teabag lovat att söka Lucia och han vore tydligen en söt Lucia. Han anser sig även duktig då
han sitt tidigare år som tomte faktiskt uppfyllde hälften av sina åtaganden. Han känner inte att
Tomte-posten skulle krocka med alla hans andra åtaganden inom sektionen.

Marcus Johansson
Mötesordförande

Joel Strand
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Simon Sigurdhsson
Justerare
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Efter utfrågning går mötet till persondiskussion följt av val.

Beslut: att välja Rasmus Andersson till Tomte.

vi) Val av lucia

Det finns tre stycken sökande.

Tobias Petrén en 20 år gammal kille med en studiesituation. Han har varit tärna, har en dålig skägg-
växt och kan inte namnet på alla medlemmar i spice girls.

Gustav Hansson är en kille med långt blont hår och en lucia-klänning. Gustav har ingenting emot att
odla skägg. Han sjunger fint också.

Marcus Birgersson söker posten då han anser att det är den posten som gör mest nytta för sektions-
medlemmarna. Dessutom fick han aldrig vara det som barn, men känner att han med sitt fina skägg
uppfyller alla krav som ställs på en F-lucia. Markus kombinerar väldigt fint sång och dans för att
visa sina lusse-färdigheter.

efter en persondiskussion går mötet till val.

Beslut: att välja Gustav Hansson till Lucia.

vii) Val av 1-2 Game boy

Det finns två sökande.

Johan Arvidsson heter Jak och har varit spelansvarig i Foc i ett år.

Jonas Lindberg heter Jonas och är ansvarig för DPs enda spel. Han gillar att spela samt att sortera
kort och hålla ordning på saker och ting.

De båda sökanden är inte främmande för att arrangera spelkvällar. Efter utfrågning och persondiskussion
går mötet till val om hur många och vilka vi vill ha som Game boy.

Beslut: att välja in 2 stycken Game boy

Beslut: att välja in Johan Arvidsson och Jonas Lindberg till Game boy.

§16 g Bilnissar
i) Val av ekonomisk bilnisse

Det finns en sökande, Olof Elias, 21 år gammal och söker via Johan Florbäck med hjälp av fullmakt.
Olof har inte körkort.

Efter persondiskussion går mötet till val.

Beslut: att välja Olof Elias till ekonomisk bilnisse.

Marcus Johansson
Mötesordförande

Joel Strand
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Simon Sigurdhsson
Justerare
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ii) Val av mekanisk bilnisse

Det finns en sökande, Johan Florbäck.
Efter världens kortaste utfrågning går mötet direkt till val, då mötet ansåg att detta var okej.

Beslut: att välja Johan Florbäck till mekanisk bilnisse.

§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§18 Dumvästutdelning
Spill då han köpt en sektions-TV för egna pengar (12000 kr), som han fortfarande ligger ute med då

han inte orkat betala tillbaka sig själv än.

F6 När DP arrangerade julbord innan jul råkade brandlarmet gå. Det visade sig dock att det var F6
som utlöste detta när de mikrade choklad vilket var F6 andra gång och Christmas tredje gång att
dra brandlarmet i Forskarhuset.

Elak Kunde inte hämta ut sin nyckel när han skulle flytta in i sin lägenhet. Han fick då ett ombud att
göra det, som senare anordnade inflyttningscaps i Elaks lägenhet där inte Elak själv kunde närvara.
Elak fick dock städa efteråt.

Jonatan Har sen i somras läst en bokserie, the kings fury. Det visade sig dock sen att det var inte the
kings fury utan the kings furry som han läst sex böcker ur.

Sektmötet För att tre gånger i rad ha nominerat X-mas för att ha dragit brandlarmet.

Efter en fin omröstning står F6 som dummast. Är de dock lika dumma som tidigare innehavare?
Efter att ha fått återberättat från nuvarande dumvästinnehavare vad han gjort för dumhet känner sig
mötet redo att gå till beslut.

Beslut: att ge F6 dumvästen.

§19 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Marcus 22:41 med ett kraftslag mot leksaken i äkta gummiträ.

Marcus Johansson
Mötesordförande

Joel Strand
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Simon Sigurdhsson
Justerare
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Bilagor

A Närvarolista

B Proposition om invalsprocesser

C Proposition om invalsprocesser: Marinas uttalande

D Ändringsyrkande Proposition om invalsprocesser: Prövope-
riod

E Proposition om stadgar och reglemente

F Ändringsyrkande Proposition om stadgar och reglemente

G Ändringsyrkande Proposition om stadgar och reglemente

H Ändringsyrkande Proposition om stadgar och reglemente

I Verksamhetsberättelse F-styret 2008/2009
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