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§1 Mötets öppnande
Annika Lundqvist öppnar klockan 15:18 mötet.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Annika meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Hon frågar därmed om mötet anser sig behörigt
och beslutsförigt. Det ansåg man.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Annika chockar mötet genom att nominera inte bara en utan två mötesordföranden, Lars Lundberg och
Otto Frost. Man tänker det att Lars bossar över första halvan tills dess att byråkratin och demokratin
sugit musten ur hans arma ben och lämnar då över klubban till Otto.

Beslut: att välja Lars Lundberg och Otto Frost till mötesordföranden.

Lars inleder med lite mötesformalia och fortsätter sedan med att, i sin vilja att visa att en mötesordfö-
rande är inte sämre, nominera två stycken sekreterare. Daniel Svensson och Jonas Källén. De skulle då
bytas av med protokollförandet lite då och då.

Beslut: att välja Daniel Svensson och Jonas Källén till mötessekreterare.

§4 Val av två justerare
Beslut: att välja Annika Lundqvist och Rasmus Andersson till justerare.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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§5 Val av två rösträknare
Beslut: att välja Jakob Lindqvist och Patrik Forsberg till rösträknare.

§6 Fastställande av föredragningslista
Det föreslås ett tillägg till föredragningslistan

• att det under §11 läggs till en punkt ”Verksamhetsberättelse SNF 10/11”

Beslut: att fastställa föredragningslistan med den föreslagna ändringen.

§7 Adjungeringar
Det sker inga inadjungeringar.

§8 Föregående mötesprotokoll
Annika ”Ankan” Johansson meddelar att föregående mötesprotokoll är anslaget och justerat.

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

§9 Meddelanden
§9 a Meddelande ifrån Kåren
Då representant i nuläget saknas bordläggs punkten tillsvidare.

§9 b Meddelande ifrån F-styret
i) Mål- och visionsdokument

Annika Lundqvist presenterar ett Mål- och visionsdokument som tagits fram i samråd med kårordfö-
randen och styret. Det finns att se i bilaga B. Dokumentet motiveras med att det ska vara lätt att
se vad sektionen är till för och ska vara uppbyggt i tre steg där de första steget är det övergripande
målet som man valt att ta ifrån kåren och de övriga stegen kan ses som delmål till detta. Planen är att
detta sedan ska föras över till kommande styre för att sedan eventuellt rösta igenom det i samband med
verksamhetsplanen i höst.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare

2



Möte 2012/13:SEKT-04
Sektionsmötesprotokoll 7 maj 2013

Fysikteknologsektionen, Chalmers

ii) Preliminär verksamhetsplan

Styret har tagit fram en preliminär verksamhetsplan åt nästa verksamhetsårs styre. Den finns att se i
bilaga C. Marcus Birgersson ger en kort presentation av dess syfte och mål.

iii) FY-världen

Rasmus Andersson berättar om ett nystartat samarbete mellan fysiksektioner i Sverige där styren från
olika sektioner har träffats två gånger för att bland annat kunna skapa gemensamma varumärkespelare.
Det är även planen att man ska samarbeta inom studierelaterade frågor, näringslivsfrågor etc. Det pratas
till exempel om en gemensam exjobbs-bas eller lätta sätt att ta kontakt med f-studenter runtom i Sverige.

Rasmus berättar även hur Josef, Jessica och Håkan från sittande styre utreder möjligheterna att ha
en stor case-kväll här på Chalmers någon gång i framtiden där man bjuder in sektioner och något företag
från runt om i detta vårt avlånga land. Vår käre kassör avslutar sedan sin presentation med att säga det
att har man frågor kan man alltid komma till honom.

iv) Ftek

Annika Johansson berättar om en specifikation som skrivits som ska ligga till grund för en omarbetning av
Ftek. Det har idag varit ett möte med en som kan tänka sig att bygga det nya Ftek och förhoppningsvis
ska det finnas en betaversion till hösten. Annika avslutar sedan sin korta presentation med en liten
undersökning gällande Dragos vara eller icke vara på den nya hemsidan.

§9 c Meddelande ifrån valberedningen
Marcus Birgersson berättar lite om hur valberedningen har arbetat inför detta möte med bland annat
information om föreningar och intervjuer med potentiella sökanden.

§10 Fastställande av beslut
§10 a Växterist fyllnadsval av Kasper Westman
Styret har på ett av sina möten fyllnadsvalt Kasper Westman till växteriet.

Beslut: att fastställa styrets val av Kasper Westman till växterist.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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§11 Verksamhets- och revisionsberättelser
§11 a Verksamhetsberättelse SNF 10/11
Viktor ”Meffe” Nilsson släntrar ner för trapporna och berättar lite kort om det år när han var ordförande
i SNF. En skriftlig version finns att se i bilaga D.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för SNF 10/11 och lägga den till handlingarna.

§11 b Revisionsberättelse SNF 10/11
Olle Elias berättar hur hans revisorskompanjon Soheil Bashirinia sett över SNF 10/11s revision, och en
revisionsberättelse finns att se i bilaga E

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för SNF 10/11 och lägga den till handlingarna.

Då både verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för SNF 10/11 är godkända föreslås att man
ger dem ansvarsfrihet.

Beslut: att ge SNF 10/11 och deras medlemmar ansvarsfrihet.

§11 c Revisionsberättelse FARM 10/11
En revisionsberättelse för FARM 10/11 finns att läsa i bilaga F

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för FARM 10/11 och lägga den till handlingarna.

§12 Propositioner
§12 a Proposition angående insyning av Focus
Ankan berättar om hur det för tre år sedan togs ett beslut att verka för en permanent insyning av Focus.
Detta har visat sig svårt då vi delar lokalen med GU som inte är det minsta intresserade av att insyna
lokalen och styret kan därför inte göra någonting åt detta beslut. Man yrkar därför på att riva upp
beslutet gällande insyning av focus från sektionsmötet 28/9 2010. Propositionen finns att läsa i bilaga
G.

Beslut: att godkänna styrets proposition gällande att riva upp beslutet angående insyning av Focus
från sektionsmötet 28/9 2010.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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§13 Val av sektionsposter
§13 a Dragos
En respektingivande man vid namn mr. Walker dyker upp som från ingenstans och presenterar sig för
sektionen. Han har tio tigrars styrka och förmågan att gå på stadens gator som en vanlig man.

Efter en persondiskussion som enbart bestod i att lovorda denna mystiske mr. Walker (tydligen har
han räddat inte mindre en 13 mötesdeltagare från säker död i samband med vad som enbart refererades
till som ”korkskruvsincidenten”) går mötet till beslut.
Beslut: att välja mr. Walker till Dragos.

§13 b Revisorer
i) Val av revisor

Det finns en sökande
Anna Rosenberg 20 år gammal och F2. Känner att hon kan klara det då hon som skattmästare klarat

av DPs bokföring och den är ju inte det lättaste. En utfrågning visar att hon är dåligt förberedd
gällande typsnittet i revisionsberättelserna, men de kommer att skrivas på norska!

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut.
Beslut: att välja Anna Rosenberg till revisor.

ii) Val av revisorssuppleant

Det finns en sökande.
Marcus Birgersson gammal SNF-kassör. Något som tydligen var ett skitlätt jobb men det är tydligen

revisorsuppdraget också. Vi får under utfrågningen lära oss att Marcus ämnar LATEXa revisionsbe-
rättelserna.

Efter en icke existerande persondiskussion går mötet till beslut
Beslut: att välja Marcus Birgersson till revisorssuppleant.

§13 c Djungelpatrullen
Det föreslås nu en tidsbegränsning på intervju tid. Förslagen som inkommer är 10 minuter, 10 minuter
inklusive personlig presentation, 7 minuter men att alla som står med på talarlistan när tiden går ut får
komma till tals samt 15 minuter.

Beslut: att införa en tidsbegränsning på intervju inklusive personlig presentation till tio minuter där
alla som står med på talarlistan när tiden tar slut får säga sitt.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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i) Val av överste

Det finns två stycken sökanden

Tobias ”TJ” Johansson(nominerad) 20 år gammal och läser F1. Han söker DP då det känns som
en bra förening som gör mycket för sektionen och ordförande söker han då han tror att han skulle
kunna göra det.
Utfrågningen lär oss att det Tobias tycker gör en bra ordförande är att han är lugn och inte hetsar
upp sig så mycket. Plötsliga piratattacker är inget han är emot och han skulle inte syssla med
kollektiv bestraffning när enskilda pateter gör sådant som enskilda pateter gör. Tydligen är Tobias
inte helt främmande för att låsa in pateter i trånga utrymmen, men tycker ändå att man ska tänka
över det innan. Ett problem om han ska bli överste kan nog vara det att Tobias har relativt känsliga
testiklar men skulle kunna tänka sig att skydda dessa med en potatis, åtminstone hellre det än en
golvmopp. Tobias kan inte gyckla, men han kan spela tre instrument helbra.

Fredrik ”Flygplan” Andersson 20 år gammal och F1a (något som tydligen är bättre än TM). Söker
DP då han älskar dem. Har städerfarenhet och gått matlagningskurser. Överste söker han då han
känner att han är bra på att leda och har även läst krigskonst. Han känner det att det står mellan
att förbättra eller försämra DP.
Utfrågningen lär oss att flygplan inte är främmande för sektionshets. Från hans krigskonst-kunnande
får vi därför lära oss att då det är värt 20 gånger så mycket att äta från fiendens förråd så borde vi
käka på andra sektioners sektionsmöten. Han har planer på att förbättra DP med kanske liveband
på duparna.
Det är enligt Fredrik viktigare att Focus är städat en DP-rummet men visst ska man försöka ha
städat där, åtminstone när det är caps. Som avslutande gyckel ikläder Fredrik sig ett par svarta
glasögon och återuppspelar ett auktoritetsgyckel ifrån sektionsmötet LP2.

Efter en persondiskussion där valberedningens nominering läses upp går mötet till beslut.

Beslut: att välja Tobias Johansson till överste i Djungelpatrullen.

ii) Val av rustmästare

Det finns två stycken sökande.

Peter ”Rafistus” Hilbert Svenningsson(nominerad) 21 år gammal och söker DP då han trivs bra
med asparna. Rustmästare söker han då han tycker om att pilla och trixa med saker för att inte
tala om hans genuina intresse för städning.
Under utfrågningen får vi veta att Peter planerar att städa Focus så ofta han kan, och detta hellre
med hjärta än hjärna. Rustmästarbudgeten är bra, för man ska ju betala för sig. Om man ska leta
koppar och bestick i Mc2 utförs detta bäst i orange overall och för att förhindra att sektionens

Lars Lundberg
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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verktyg försvinner ska man använda dem. Om rustmästarens vice inte vore händig skulle Peter lösa
det så enkelt som att han lär upp denne. Överlag verkar Peter ganska pragmatisk. Om en nollan
inte dyker upp till nollanstädningen är det inte svårare än att man hämtar denne. Det sista vi får
lära oss om Peter är att han inte kan gyckla.

Flygplan Eftersom att flygplan är en gammal bekant löps den personliga presentationen igenom ganska
snabbt. Rustmästare söker han då han inte bara gillar att städa, han gillar att städa.
En lite för kaxig focumaterist får under utfrågningen reda på att det bästa med pirater är att man
kan besegra dem och en lite för frågviss F6-ledamot får veta att även om F6 är bättre än FnollK
så är de fortfarande inte lika bra som den ärorika Djungelpatrullen. Om flygplan kommer med i
DP lovar han att Focus kommer vara renare än någonsin (och ytterligare lite renare nästa år då
det faktiskt är Djungelpatrullens 350års-jubileum).

Efter utfrågningen gör sig mötet redo för beslut med hjälp av persondiskussion samt uppläsande av
valberednignens nominering.

Beslut: att välja Peter Hilbert Svenningsson till rustmästare i Djungelpatrullen.

iii) Val av skattmästare

Det finns två stycken sökande

Eva Hegnar(nominerad) 22 år gammal TM1a. Hon söker DP då hon anser att de arrangerar och
driver de saker som hon tycker bäst om på sektionen, sen är även asparna ett jättetrevligt gäng.
Skattmästare söker Eva då hon är norsk och har därför vana av att hantera pengar.
Utfrågningen inleds med en kostnadsutvärdering gällande 25 kg mjöl. Eva verkar dessutom förvå-
nandsvärt okej med konceptet att föra strecklistan på en bakpotatis. Bästa metoden för att driva
in streckskulder är att skicka ut streckmail varje månad efter CSN samt att dra in streckrättigheter
för riktiga lodisar (även om en av dessa lodisar skulle råka vara revisor). Att lägga 2400 kronor
på en halmget var inte det minsta dumt med tanke på vad man fått ut av pengarna. Det är inte
bara skattmästaruppdraget Eva söker, som rödhårig är hon även hoffelmästaraspirant. Det är inte
omöjligt att sektionens budget i framtiden kan komma få ett tillskott ifrån den norska oljefonden.

Flygplan gör åter entré. Han söker även skattmästare för att han kan ta hand om ekonomin och han
kan allt som DP behöver göra. Han tror att en riskokare skulle minska risken för att stora mängder
ris bränns.

Utfrågningen följs av persondiskussion med uppläsande av valberedningens nominering och efter det
beslut.

Beslut: att välja Eva Hegnar till skattmästare i Djungelpatrullen.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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iv) Val av öhlchef

Det finns en sökande.

Olle ”Pixel” Svanström(nominerad) 20 år gammal och läser F1. Olle söker DP då han känner att
han (på ett icke sexuellt sett) fastnat för DP och det de gör. Öhlchef söker Olle då han gillar öhl
och har ett stort intresse för detta.
Första frågan är gällande favoritöl, och sen i fredags är det Baltic Stout (och i övrigt Slotts då
såklart). På en fråga gällande öl och jäst och grejer svarar han med tekniska termer som denna
sekreterare inte förstår, men kunnig låter han iaf! Öhlglass till DuPar är han inte helt främman-
de för. Rollen som serveringsansvarig ser han inget problem med då han sen innan jobbat som
bland annat bartender och servitör och då fått slänga ut människor. Om pixel tvunget behöver
välja en favoritcider så är det Strongbow som gäller. För att testa Olles städkunskaper ställs en
kompostrelaterad fråga som inte får ett särskilt tillfredsställande svar.

Utfrågningen följs av persondiskussion och uppläsande av valberedningens nominering, något som sen
leder mötet till beslut.

Beslut: att välja Olle Svanström till öhlchef i Djungelpatrullen.

Ordningsfråga: mötet ajourneras 50 minuter för måltidsuppehåll.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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Mötet återupptas med Otto Frost i förarsätet och med att Marcus Birgersson berättar vilka som
valts till adjutanter i DP, och det är Andreas Berneryd, Hedvig Sundelin, Rickard Johansson, Robin
Sundqvist, Una Slipac och Emilia Gustavsson.

§13 d F6
i) Val av sexmästare

Till posten finns en sökande

Sabina Söderstjerna (nominerad) med 22 vintrar i bagaget. Hon tycker om att ordna fester och
göra andra människor glada. Hon säger sig vara en bra ledare då hon tycker om att leda. Hon
tycker att hon är mån om att alla i föreningen är glada och ha koll på saker. Stress kan leda till
svettningar. Hon tycker väldigt mycket om F6 och att städa toaletter. Dessutom tror hon att hon
kan samarbeta med DP och har ingen annan åsikt om FOC än att de har snygg hattar. Hon tror
sig kunna hantera flera olika typer av verksamhet. Hon vill locka fler personer till gasquer och
ET-raj.

Valberedningen läser upp sin motivering och därefter följer persondiskussion och beslut.

Beslut: att välja Sabina Söderstjerna till sexmästare i F6.

ii) Val av sexreterare

Det finns två sökande

Johan ”Wille” Eriksson (nominerad) är nitton år gammal och söker F6 för att föreningen arrar
de roligaste arren på sektionen. Han tycker att det verkar tillfredsställande att skicka mejl. Han
gör ett försök att förklara för en sexreterarpatet vad en sexreterare egentligen gör. Han tycker om
lekar och prata med pateter. Det verkar olämpligt att sexmästaren åker till Stockholm och mumlar
något om misstroendeförklaran och säger att han är villig att utöka sitt ordförråd.
Han verkar aningen förskräckt när han väntas gyckla men drar några kattskämt till allmän mun-
tration. Möjligen blir det kattgasque med dålig mat kommande år.

Birger Eklund träder in. Han har 24 år i bagaget och får lov att övningsköra med folk. Han tycker
om sexreterarens arbetsuppgifter. Han tror att den viktigaste uppgiften är att kompensera för
sexmästarens eventuellt bristande förmåga. Han tycker om protokoll och värmeskåp. Spontangyckel
är inget han ägnar sig åt men han lyckas stava till xylofonarrare. Han tror att hans glesa hårväxt
kan få honom att spruta idéer innan han själv lyckas förstå dem.
Att vara groteskt ful är inget han ser som ett problem.

Marcus läser upp valberedningens nominering och därefter följer persondiskussion.

Beslut: att välja Johan Eriksson till sexreterare i F6.

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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iii) Val av kassör

Det finns en kassörsaspirant

Annica Öman (nominerad) är 20 fyllda och tycker att F6 håller på roliga saker. Hon har läst lite
ekonomi och tror att det skulle kunna komma till användning samtidigt som hon kan lära sig
mycket. Hon föredrar datorskrivna strecklistor. Hon tänker låta revisorn, men inte dess suppleant,
strecka.
Hon tror att det kommer ta många timmar att räkna en gasquekassa och vill ha ett gediget godis-
och glassutbud och är villig att mejltrakassera människor som inte betalar sina skulder i tid.

Valberednings motivering läses upp och därefter följer persondiskussion.

Beslut: att välja Annica Öman till kassör i F6.

iv) Val av öhl- och spritchef

Det finns två sökande

Ludvig ”cludd” Ekström (nominerad) är 19 år gammal — fyller 20 i november — och söker F6
gör roliga saker och vill jobba intensivt i samband med exempelvis gasquer. Han tycker om alkohol
och vill lära sig mer därom. Han vill inte ta bort cidern och föredrar te före kaffe.
Han vill ha drinkar med mer syra eller mint. Fulla människor är inget problem och han ser det inte
som en omöjlighet att sexreterare med pateter får stor frihet att blanda drinkar. Han ser heller
inga problem med att dansa lap dance för en annan man. Han tycker att öl ska intas oralt.

Rasmus ”Hagge” Hagman är dryga 20 år. Han tycker att F6 verkar kul och tycker om de andra
asparna. Han tycker även om öhl. Det viktigaste i en drinkbar är gin&tonic. Tillträdande vSO ser
trevlig ut och kan tänka sig att sälja sig till honom.
En Lysekil special ska komma med en näve sugrör och konfiskerar gärna öl i kön.
Han vill inte heta ”Gangnam” men har mycket skägg. Han vill gärna brygga saft och vill då ta
titeln Brölchef. Han tror att man måste vara väldigt full för att få för sig att dricka 23cl sirap.
Han tror att det är vettigt att beställa alkohol i god tid och som gyckel slår han sjungandes Mäsk
i huvudet.

Mäsk läser upp valberedningens nominering och därefter följer persondiskussion.

Beslut: att välja Ludvig Ekström till öhl- och spritchef i F6.

Mäsk ställer sig upp, denna gången för att berätta vilka som blivit ledamöter i F6, nämligen Henrik
Söderberg, Andreas Falkovén, Jonathan Risberg och Joacim Linder.

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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§13 e Focumateriet
i) Val av ordförande

Det pallrar sig ner en styck sökande

Britta Thörnblom(nominerad) 22 år gammal i F1-2-3. Hon söker Foc och kapten då hon vill fortsätta
sin karriär i focumateriet och även sitta i styret, något som gör ordförandeposten väldigt lämplig.
På frågan om Focs aspning får vi reda på att det finns både bra och dåliga saker med den. Det vore
kul att få med fler folk men på rätt sätt. Britta vill inte att den ska se ut som för övriga föreningar
så ska processen ändras får det bli i en ny riktning. Hon tycker även att det är en bra idé med fler
arrangemang, gärna spelinriktade.

efter utfrågning blir det persondiskussion med valberedningens nominering följt av att mötet går till
beslut

Beslut: att välja Britta Thörnblom till ordförande i Focumateriet.

ii) Val av kassör

Det finns en sökande

Daniel ”Drill” Andrén 21 år gammal och läser F3. Han söker då han suttit i Foc ett år och tycker
om det mer nu än när han började. Han söker igen då han detta året faktiskt vill bidra med något
och kassör söker han då han vill räkna kontanter.
Drill tycker att det är positivt att man har en annorlunda aspning, men skulle gärna se att man
kunde nå ut till fler personer. Han ser inga problem med att han även är kassör i en annan förening,
det kan ju bli lite av ett givande och tagande. Det finaste med pengar anser han är myntens runda
form, och han skulle kunna tänka sig att växla mynt till styretkassörer i nöd.

processen efter utfrågningen är inte annorlunda den här gången. Valberedningen säger sitt, sen person-
diskussion följt av att mötet går till beslut.

Beslut: att välja Daniel Andrén till kassör i Focumateriet.

Då det kommit en icke-sektionsmedlem till mötet så föreslås att vi öppnar §7 Adjungeringar och adjun-
gerar in Jean-Philippe Green med närvarorätt.

Beslut: att inadjungera Jean-Philippe Green med närvarorätt

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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iii) Val av automatpirat

Det finns en sökande

Hugo Ölund presenterar sig. Han vill bli foc för att det verkar roligt.
Det ställs direkt tuffa frågor om backläskens eventuella (läs: verkliga) försvinnande och hur detta ska
hanteras. En riktigt bra automatpirat görs enligt Hugo av förmågan att kunna delegera uppgifter
när det är mycket at göra och att ha ett automatkunnande. För att öka användandet av focumaten
anser Hugo att man kan göra mer reklam för att den finns och vad det finns i den.

Tro det eller ej, utfrågningen följs av valberedningens nominering, persondiskussion och beslut.

Beslut: att välja Hugo Ölund till automatpirat i Focumateriet.

§13 f SNF
i) Val av ordförande

Till posten finns en sökande

Oscar Kalldal (nominerad) träder ner. Han tycker att SNF har en väldigt viktig roll som studenternas
språkrör gentemot högskolan. Han kan hantera BSD och tycker att det fungerar bra. Han vill
utvärdera TM-programmet nu när det har varit igång i 5 år och hur man kan vidareutveckla
programmet. Han tror att detta år ett bra tillfälleeftersom de första studenterna nyligen har tagit
examen.
Han vill också försöka påverka läsårsindelningen så att den blir så bra som möjligt för alla studenter.
Han har också idéer beträffande hur SNF ska synas under nollningen.
Han är inte främmande för att filma föreläsningar, förutsatt att föreläsarna tycker att det är okej.
Han verkar allmänt positiv till att före en dialog med föreläsare.

Ännu en gång får vi höra valberedningens nominering och därefter följer diskussion.

Beslut: att välja Oscar Kalldal till ordförande i SNF.

Innan valet av kassör i SNF meddelar Mäsk vilka som blivit ledamöter i Focumateriet; Olle Elias, Nermin
Trnjanin, Erik Roos samt Rickard Andersson

ii) Val av kassör

Det träder en aspirant.

David Svensson (nominerad) är 22 år gammal och tycker att SNF är en väldigt viktig förening.
Kassör tycker han känns som en vettig post som verkligen behövs och dessutom är rolig. Han vill
framförallt jobba med SNF:s kontinuerliga arbetet, såsom studiebevakning. Han vill också väcka
liv i bokbytarsidan.

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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Mäsk läser upp ytterligare en nominering och efter persondiskussionen går mötet till val.
Beslut: att välja David Svensson till kassör i SNF.

iii) Val av kursutvärderingsansvarig

Det finns en sökande:
Oskar Larsson (nominerad) är 22 år gammal och tycker att SNF och kursutvärderarna gör ett viktigt

jobb. Han ser positivt på att få kursutvärderarna att skriva en text i Finform.
Han vill få fler att svara på kursutvärderingsenkäterna.

Efter att Mäsk läst upp valberedningens nominering följer persondiskussion och därefter går mötet till
val.
Beslut: att välja Oskar Larsson till kursutvärderingsansvarig i SNF.

iv) Val av mastersansvarig

Emilio förklarar vad mastersansvarig i SNF gör. Inspirerad av Emilio anmäler sig en frivillig
Maximilian Ludvigsson är 21 år gammal och går F2. Han söker mastersansvarig för att han tycker

att det bör finnas. Han vill gärna videofilma föreläsningar och uppdatera hemsidan oftare.
Hans vill också arbeta för nå ut med mer information till mastersstudenter.

Nu följer persondiskussion.
Beslut: att välja Maximilian Ludvigsson till mastersansvarig i SNF.
Nu får mötet en välbehövlig rast då Tomte och Lucia genomför ett gyckel som bland annat inkluderar
skönsång, lussebullar och kakor.

v) Val av sekreterare

Stärkt av rastens friska luft stiger en person ner
Johanna Edman (nominerad) har suttit i SNF ett år och känner att hon har mycket kvar att ge.

Efter ett år som årskursrepresentant och inofficiell sekreterare känner hon att hon kan ta steget
fullt ut och bli fullfjädrad sekreterare. Hon tycker att man ska uppfylla stadgans tidsgräns, men
det är acceptabelt att vara en vecka sen. Det är inte orimligt att hon påpekar för ordföranden att
ett möte håller på att spåra.
Hon är enligt egen utsago ingen människa med stora ambitioner, utan löser istället de problem som
uppstår.

Valberedningens nominering lästes upp och mötet går snabbt till val.
Beslut: att välja Johanna Edman till sekreterare i SNF.

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare
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vi) Val av 0-3 ledamöter

Till detta finns en sökande.

Ingrid Strandberg går F1 och tycker att SNF gör bra saker. Hon vill söka ledamot för att hon inte
ville ta på sig det specifika ansvar som övriga poster innebär. Hon vill istället ta på sig uppgifter
där hon känner att det behövs. Hon tror inte att det blir några problem att samarbeta med övriga
invalda och har trivts med dem under aspningen.

Beslut: att välja Ingrid Strandberg till ledamot i SNF.

§13 g FARM
i) Val av ordförande

Det finns en sökande

Rasmus Andersson (nominerad) träder ner. Han kallas Raz och är 22 år gammal. Han går i någon
eller några årskurser. Han känner att han börjar närma sig arbetslivet och vill gärna få en inblick i
hur det fungerar. Han har färsk erfarenhet från styrelsearbete på sektionen och vill gärna fortsätta
med den typen av uppgifter.
Han vill utveckla F-dagen och vill gärna påbörja arbetet, även om han tror att det är ett långtgående
projekt. Han hoppas att han kan hjälpa till att på sikt höja F-dagens rykte. Han vill också utveckla
samarbetet med arbetsmarknadsgrupper på andra F-sektioner i Sverige
Han kommer sakna Mäsk. Lite.

Mäsk läser upp nomineringen. Persondiskussion och beslut följer.

Beslut: att välja Rasmus Andersson till ordförande i FARM.

ii) Val av kassör

Det finns två sökande som går ner och skriver upp sig på tavlan.

Linnea Andersson (nominerad) är 20 gammal och går F2. Hon tycker att FARM gör ett bra och
viktigt arbete och vill lära sig mer om hur det är att vara kassör. Hon vill också utveckla F-dagen
och ta kontakt med företag inför denna.
Hon ser som FARM:s viktigaste uppgift att främja kontakt mellan företag och studenter.

Sven Eriksson kommer in. Han är 22 år gammal och har kassörserfarenhet från F-spexet. Han söker
FARM för att det är den förening på sektionen som är bäst på att ge en hint av vad som händer efter
examen. Hans intresse för föreningen föddes när han hjälpte till som företagsvärd under F-dagen.

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
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Han tycker att lunchföreläsningar är bra och vill jobba med marknadsföring kring dem. Han vill
också utveckla F-dagen, men tror inte på en explosionsartad utveckling, utan snarare en liten
förbättring varje år.

Valberednings ordförande läser upp nomineringen varefter persondiskussion och sedan val följer.

Beslut: att välja Linnea Andersson till kassör i FARM.

iii) Val av 0-1 ledamöter

Till denna post finns en sökande.

Marina Yudanov (nominerad) är 23 år gammal. Hon söker FARM för att det finns mycket att
utveckla i föreningen. Hon tycker att sektionens studenter är väldigt kompetenta och tror att vi
måste jobba med att få studenterna att bli bättre på att sälja in sin kompetens. Hon har funderat
på F-dagen och vill flytta den till Canyon.
Hon vill ha kvällsevenemang då dessa ger större möjlighet till personlig kontakt med företagsre-
presentanter än lunchföreläsningar. En annan idé är att hon vill ha kontakt med andra sektioners
arbetsmarknadsgrupper och få inspiration från dem.
Hon tänker inte prata skit om Rasmus när han är närvarande.

Nomineringen läses upp och efter persondiskussion går mötet till val.

Beslut: att välja Marina Yudanov till ledamot i FARM.

§13 h Sektionsstyrelse
i) Val av sektionsordförande

Det finns en sökande.

Filippa Hallqvist(nominerad) 22 år gammal. Hon har tidigare styrelseerfarenhet och är inte rädd för
att säga emot eller be om hjälp ifall sådant skulle behövas.
Den största utmaningen som sektionsordförande tror hon blir att genomdriva beslut som hon
personligen inte håller med om. Sektionens största utmaning är att se till att alla som går på
sektionen ska känna sig av en del på sektionen, och inte bara Focus hangarounds. En bra ledare är
enligt filippa någon som kan lyssna och vara uppmärksam på vad andra tycker och kunna se till
att alla kommer till tals i lika grad. En bra överblick är också väldigt bra. För att få fler att känna
sig som en del av sektionen tänker hon att man kan skicka ut en enkät och se vad folk faktiskt
är intresserade av, och även om det kanske inte är lätt att få svar så är det värt ett försök. För
att tydliggöra sektionens koppling till kåren för sektionens medlemmar tänker Filippa att man får
börja med att inkludera de olika komittérrna och sedan jobba därifrån.
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Rasmus Andersson
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Annika Lundqvist
Justerare

15



Möte 2012/13:SEKT-04
Sektionsmötesprotokoll 7 maj 2013

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Filippa är van vid att ta skit från ett jobb i telefonen för västsvensk tidningsdistrubition och känner
att det ska gå att hantera. Konflikter ska addresseras direkt och inte låtas ligga och gro. Idéer för
framtiden innefattar bland annat att försöka få ett brandfönster till Focus för att öka kapaciteten
vad det gäller antalet personer.

Enligt de urgamla traditionerna följes utfrågningen av valberedningens presentation och persondiskussion
och sedan gick mötet till val.

Beslut: att välja Filippa Hallqvist till sektionsordförande.

ii) Val av vice sektionsordförande

Det finns en sökande

Karl ”Netto” Gustavsson(nominerad) 23 år gammal. Han söker vice då även om han känner att
han varit väldigt länge på sektionen så vill han göra något mer innan det är dags att lämna. Vice
vill han bli då han föredrar att rikta sig mer mot sektionen.
Netto klargör med stark och tydlig röst att han är redo att axla ansvaret om ordföranden skulle
försvinna. Det låter stabilt och bra. Det som känns svårast tror netto är incidentrelaterat och
att kanske att klara av att representera hela sektionen mot högre instanser. SAMO-delen anser
Kalle är viktig men har i nuläget ingen jätteinsikt. Det faktum att han i nuläget är sektionsnörd
anser han bara leder till en liten intressekonflikt, men den är tydligen bara bra. Nettoponken vill
även väldigt gärna jobba med den kommande ombyggnationen i våra fina lokaler. Lars Lundberg
ställer en fråga som snarare var en informationssnutt för hur man felanmäler problem i lokaler
häromkring (8800@chalmers.se). Att hålla i stormöten och styra upp dessa om det skulle bli
utsvävningar känner Nettolito att han klarar av finfint. Vi får också lära oss att Big K gillar
studentikosa ”dumheter” och jobbar gärna med att driva igenom sådana (även om man då ibland
får ta kostnadsfrågan).

Valberedning, diskussion, beslut, yadda yadda.

Beslut: att välja Karl Gustavsson till vice sektionsordförande.

iii) Val av sektionskassör

Det finns en sökande.

Vincent Ericsson(nominerad) 21 år gammal och pluggar F3. Han söker styret då han tycker om
sektionen och vill jobba för den. Det senaste året har Vincent suttit i SNF och då jobbat med
studiefrågor och nu är då alltså sektionen i sig mer intressant. Kassör är intressant då han vill ta
mer ansvar och är intresserad av ekonomirelaterade frågor.
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Vincent vill gärna ha en god kommunikation med sektionens övriga kassörer så att man kan hjälpa
varandra och lära av varandra. Han får förtvivlade ansiktsuttryck ifrån styrets sekreterare och vice
ordförande när han talar om att han anser att det är okej att stjäla stormötesmat till kassörsmöten.
Borttappade kassaskåpsnycklar löser man genom att ligga på och klaga, gärna person till person.
Vad det gäller budget så tänker han sig att man utgår ifrån fjolårets budget, men att man kanske
flyttar om lite pengar till poster som styret vill jobba mer med. Vincent likt nyinvalde vice ordfö-
rande gillar studentikosa idéer, men är inte riktigt lika villig att lägga pengar på dessa. En löpande
bokföring är att föredra om det hinns med.

Marcus läser upp valberedningens nominering och efter det är det persondiskussion följt av att mötet
går till val.

Beslut: att välja Vincent Ericsson till sektionskassör.

iv) Val av sekreterare

Sektionens mest glamorösa och viktiga post har en sökande.

Magdalena ”TM” Jansson(nominerad) 21 år gammal och läser TM2. Hon söker sekreterare då
hon tycker att det löpande arbetet och arbetsgången verkar väldigt trevlig (protokoll, post, nycklar
etc.).
I nuläget är hon inte jätteerfaren i LATEX men känner att hon kan lära sig. För att få justerare
att läsa igenom och skriva under protokoll tänker hon att man kan muta med kakor. Hon tänker
även fortsätta med de av Ankan startade mötena mellan sekreterare och sektionens pr-ansvariga.
Problem med eventuellt borttappade nycklar löser man bäst genom att leta efter nycklarna. Affi-
scher har med fördel ett internationellt gångbart språk, och hon tänker där den gamla klassikern
engelska.

ValBer,PersDisk och Bslt (förkortningar, WOHO!!)

Beslut: att välja Magdalena Jansson till sekreterare i sektionsstyrelsen.

v) Val av ledamot

Det finns en sökande.

Ellinor ”Joel6” Rånge(nominerad) 25 år gammal TM-student. Hon söker då hon trivs jättebra på
sektionen och vill gärna vara med och påverka. Hon söker ledamot då hon gärna vill jobba med
projekt och även fortsätta med tidigare ledamoten Jossans projekt.
Att arrangera Fy-världen här på Chalmers tror hon kan bli jätteroligt, och ser fram emot att få
åka till Linköping på nästa möte och få lite större insikt. Sektionens dag tror Joel blir bland de
roligare projekten att jobba med, dels att få arrangera en sittning men även samarbetet med övriga
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föreningar. På frågan om tidigare projekterfarenheter får vi lära oss att hon på sitt jobb fått styra
upp införandet av en ny trainee-avdelning, något som tog någon månad.

VB.PD,B (frktngr, WO!)

Beslut: att välja Ellinor Rånge till ledamot i sektionsstyrelsen.

§14 Val av 2-4 ledamöter i valberedningen
Det finns fyra sökande

Emily Giotas läser F1-2-3. Har suttit tidigare i DP och hon är gammal så hon har en bra koll på hur
folk fungerar i allmänhet.
Det viktigaste med valberedningen anser hon vara att både föreningarna och utomstående får en
talan i vilka som eventuellt väljs till en förening. Emily känner inte att hon har några problem med
att vara opartisk.

Olof Düsterdieck 20 år gammal och läser F2. Han söker valberedningen då han tycker att det är både
viktigt och intressant.
Olof tycker att det är jättebra att, som man har gjort i år, även intervjua de som söker ledamöts-
poster då det ger sektionen en bättre insikt i alla som söker föreningar. Avslöjande frågor är till
exempel ”Hur ser du dig själv” eller ”Vad vill du uppnå?”.

Armin Azhirnian har länge funderat på att bli valberednings-dude, och har därför aspat i ungefär ett
halvår då han trodde att han sökte första gången1.
Det viktigaste med valberedningen är att det ska finnas en oberoende granskning av föreningsaspi-
ranter. Som valberedare känner han att han skulle lyckas bra med att hitta frågorna kandidaterna
inte vill svara på.

Fredrik Andersson Flygplan är tillbaka! Han är fortfarande 20 år och läser F1. Han söker valbered-
ningen då han anser att det är en väldigt viktig del av sektionen. Han känner att han har en del koll
då han aspat de flesta stora föreningar på sektionen och känner att en bra grej med valberedningen
är att man kan få ännu större insikt i föreningarna här på sektionen.
Valberedningens viktigaste syfte är enligt Fredrik att se till att våra föreningar blir så bra de kan
bli och de bästa aspiranterna till de olika föreningarna är det som faktiskt kommer med sen. Han
känner det att han är bra på att stå upp för sin åsikt när andra har annorlunda.

Efter utfrågningen diskuteras det först hur många som ska väljas in till valberedningen.
1Den intresserade läsaren kan hitta mer information i sektionsmötesprotokollet från LP2 år 2012, under punkten för

inval till BalNgt
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Beslut: att välja 4 ledamöter i valberedningen.

därefter följer persondiskussion och efter det beslut, där det först beslutas huruvida vi kan välja in alla
i klump.

Beslut: att välja in alla i klump.

Beslut: att välja Emilly Giotas, Olof Düsterdieck, Armin Azhirnian samt Fredrik Andersson till
ledamöter i valberedningen.

§15 Fyllnadsval
Ordningsfråga: Det föreslås att man justerar intervjutiden till 4 minuter.

Beslut: att ändra intervjutiden till 4 minuter.

§15 a Val av 2-6 sångförmän
Det finns tre sökande.

Gustav Lindwall företräds av Oskar Fridell (fullmakt finns i bilaga H) . Gustav är 20 år gammal, ska
börja tvåan till hösten och presenterades i övrigt via en till Oskar skickad text som här återges i
sin kanske inte direkt helhet men... ”Jag ska verka för uppehållandet av en god sångtradition på
sektionen. Jag är en profilerad trubadur och har många kreativa idéer kopplade till det musikaliska
uttryckssättet. Jag värnar för det gamla och har stora förhoppningar för det nya, och har inga
problem med att se över och verka för ett kontinuerligt förbättringsarbete.”

Oskar ”Kuben” Fridell 20 år gammal och läser F2. Han söker då han hade jättekul när han var
sångförman en läsperiod tidigare och det vore kul att få vara med och jobba med sjungboken.
Oskar är inte främmande för en sittning till nollningen där man sjunger in sjungboken, även om
vidare utfrågning visar att han är inte riktigt säker på vad det betyder.

Flygplan hälsar på igen. Söker föreningen då han gillar sång och vill gärna införa lite mer moderna
sånger till sjungboken och även utveckla F-sektionens sångkapacitet.

Efter utfrågningen går mötet till beslut om hur många sångförmän som skall väljas in.

Beslut: att välja 3 sångförmän.

Det följs av en snabb persondiskussion och mötet går sedan till beslut.

Beslut: att välja in sångförmän i klump

Beslut: att välja Gustav Lindwall, Oskar Fridell och Fredrik Andersson till sångförmän.
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§15 b SAMO för TM
Denna punkten inleds med att Otto ger en vacker beskrivining av SAMOns uppgifter vilket lockar en
sökande.

Hanna Rasko som läser TM2 och är 22år med körkort. Hon söker då hon tycker att det är viktigt att
det finns en SAMO.
Hanna har inte hunnit bestämma sig för hur mycket tid hon vill lägga på arbetet och har inga
direkta idéer (detta var ju lite av ett spontanbeslut). Hon anser sig vara en bra lyssnare.

Utfrågningen följs, tro det eller ej, av persondiskussion och efterföljande beslut.

Beslut: att välja Hanna Rasko till SAMO för TM.

§15 c Ledamot i Blodgruppen
Det finns ingen sökande så det föreslås att vi vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten ledamot i Blodgruppen.

§15 d Flaggmarskalk
Det finns tre sökande och det föreslås att vi ändrar intervjutiden till 1 minut.

Beslut: att ändra intervjutiden till 1minut

Armin Azhirnan söker då han vill få upp fanstyget. Han är en bra flaggmarskalk då han gör det som
krävs. Han gillar även ohmsitsar. Han vet inte vad grejen med kärlek är.

Emilia Gustafsson 21 år och läser F1. Hon gillar flaggor och har jobbat med stora flaggor på stora
arrangemang. Hon anser att det är värt de 20 000 kr det skulle kosta att fixa flaggstången om man
kan fixa sponsring. Inte heller Emilia känner till grejen med kärlek.

Edvin Listo Zec söker mest för den påstådda accessen. Han har hissat många flaggor i sina dagar och
kan många flaggors namn. Edvin vet dock bannemej vad grejen med kärlek är. Trots sin påstådda
flaggkunskap verkar han inte veta vilken flagga som gäller när man har dykare i vattnet.

efter en kort persondiskussion går mötet till beslut.

Beslut: att vaktantsätta posten Flaggmarskalk.

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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§15 e Sektionsfotograf
Det finns en sökande

Jenny Lindwall 20+ gammal och läser TM. Hon tar mycket kort och det är fint. Hon kan få tag i en
vettig kamera. Till modulchefens besvikelse kan hon inte ta kort på föreningar till modulen den
här veckan.

Persondiskussion! Beslut!

Beslut: att välja Jenny Lindwall till Sektionsfotograf.

§15 f Ledamot i Gameboy
Det finns en sökande

Jenny Lindwall hon hänvisar till föregående presentation och säger det att hon vill skaffa tärningar,
tejpa hörn på vissa spel och ta bort vissa spel. Hon kan tänka sig ett samarbete med Foc, typ
spelkväll.

Skippar diskussionen och går direkt till val!

Beslut: att välja Jenny Lindwall till ledamot i Gameboy.

§16 Motioner
§16 a Kattmotionen
Vi får återigen höra Mäsks röst. Han tycker att det vore roligt att kanske eller kanske inte ha Schrö-
dingers katt som hedersmedlem. Han vill också temporärt ändra stadgarna för att kunna genomföra det
byråkratiskt. Se bilaga I.

Jossan föredrar styrets svar. Det går ut på att man inte vet ifall katten lever, inte lever eller är en
människa. Styret yrkar att bifalla yrkande 2 till 5. Se bilaga J

Mäsk och Skåning hamnar i en diskussion rörande de byråkratiska möjligheterna att genomföra allting
byråkratiskt. Tomas drar in Heisenbergs osäkerhetsteori och får applåder.

Det yrkas på bordläggning.

Beslut: att inte bordlägga motionen. att godkänna motionen med styrets ändringsyrkande.

Simon Sigurdhsson reserverar sig mot beslutet att inte bordlägga motionen samt beslutet att bifalla
densamma. Se bilaga O

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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§16 b Medaljmotionen
Motionen föredras inte.

Beslut: att bordlägga motionen till nästa sektionsmöte

§16 c Hissmusikmotionen
Motionen lyfts inte.

§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§18 Dumvästutdelning
Grynet gjorde sockervadd av salt.

Andreas ”Anka” Källberg slarvade bort spexets bankkort under spexets föreställningsvecka för att
hitta det dagen efter. Han gav dessutom för mycket pengar till barocken.

Anton Olbers blev vald till jättemånga poster förra mötet som han sedan avgick från. Detta gjorde
att de fick fyllnadsväljas under detta mötet.

Andreas Berneryd för att han köpte en halmget för 2400kr på hemliga resan, när ursprungspriset var
1200kr.

Edu kände inte igen en fyr.

Nya DP köpte en bock, har förstört 7kg ris och slängt ut en kompost över focuskök.

Eva sökte kassör i DP.

Kalldal vet inte att DP:s kassör har titeln skattmästare.

Beslut: att Andreas är dum.

§19 Mötets avslutande
Ett dödstrött sektionsmöte avslutas av Otto Frost 01.20 med ett kraftslag mot leksaken i äkta gummiträ.

Otto Frost
Mötesordförande

Rasmus Andersson
Justerare

Daniel Svensson och Jonas Källén
Mötessekreterare

Annika Lundqvist
Justerare
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Bilagor

A Närvarolista

B Mål- och visionsdokument

C Preliminär Verksamhetsplan

D Verksamhetsberättelse SNF 10/11

E Revisionsberättelse SNF 10/11

F Revisionsberättelse FARM 10/11

G Proposition angående insyning av Focus

H Fullmakt Gustav Lindwall

I Kattmotionen

J Motionssvar Kattmotionen

K Medaljmotionen

L Motionssvar Medaljmotionen

M Hissmusikmotionen

N Motionssvar Hissmusikmotionen

O Reservation kattmotionen, Simon Sigurdhsson
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