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Fysikteknologsektionen
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19 februari 2014

Tid: 15:00
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§1 Mötets öppnande
Filippa ”Gonzo” Hallqvist öppnar kl 16:17 mötet.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Magdalena ”TM” Jansson meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Gonzo frågar alltså om mötet
anser sig behörigt och beslutsförigt.

Beslut: mötet ansågs vara behörigt och beslutsförigt.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
F-Styret nominerar Annika Lundqvist och Jakob Lindqvist till mötesordförande och Milica “Duracell”
Bijelovic till mötessekreterare.

Beslut: Annika Lundqvist och Jakob Lindqvist väljs till mötesordförande och Milica Bijelovic väljs till
mötessekreterare.

Jakob fortsätter med att snällt och pedagogiskt förklara hur ett sektionsmöte går till.

§4 Val två justerare
Beslut: Birger Eklund och Sven Eriksson väljs till justeringsmän.

§5 Val två rösträknare
Beslut: Ragnar Englund och Jonas Lindberg väljs till rösträknare.

§6 Fastställande av föredragningslista
Föreslagna ändringar är att F6 och DP vill vänta med sin verksamhetsplan. FiF har lämnat in sin motion
för sent men om 2/3 av mötet anser det okej kan den fortfarande tas med. FARM 12/13 skickade in sin
verksamhetsberättelse åtta timmar för sent men den har varit anslagen sedan i måndags. Balnågontings
fyllnadsval flyttas även upp.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Sven Eriksson
Justerare
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Beslut: att godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.

§7 Adjungeringar
Beslut: Thomas Nilsson adjungeras in.

§8 Val av inspektor
Thomas presenterar sig som gammal F:arre, FnollK och FOC:are. Han har även jobbat på CERN och
är sen 2009 professor.

Styret tycker att det är bra att Thomas har insikt om sektionen och verkar positiv till uppdraget.

Beslut: Thomas Nilsson väljs enhälligt in som inspektor till sektionen efter majoritetsbeslut på två
sektionsmöten.

§9 Föregående mötesprotokoll
TM meddelar att det är justerat och anslaget om än lite försenat.

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

§10 Meddelanden
§10 a Meddelande från Kåren
Nu kan man läsa lilla gröna på nätet också, förhoppningsvis utan tryckfel i framtiden. Pubrundepassen
verkar vara en bra ide, det såldes bl.a. över 400 pass och arrangörerna är positiva till ändringen. Det
kommer även ut en enkät från kåren nu i februari som handlar om hur miljön på Chalmers kan förbättras.
Den 20 februari är det även kårens dag som alla rekommenderas komma till. Antagligen lite sent för det
nu.

Kårledningen byts ut i juli men sökningen öppnas snart, sista sökdag är nionde mars.

§10 b Meddelande från Styret
Det är tänkt att sätta ihop en arbetsgrupp om hur man ska nå ut till utbytesstudenterna på sektionen.
Under hösten är det mastersmottagning och grillningen som hölls då var lyckad men det fanns inte riktigt
någon bra uppföljare. Intresserade uppmanas att kontakta ledamoten i styret.

Kärnstyret har även aspfika 17:15 på onsdag i LV7.
Om det har varit ont om skåp, vilket det så ofta är, så uppmanas man om skattjakt på femte våningen

i F-huset.
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§10 c Meddelande från FARM
FARM informerar om att de håller på att starta ett mentorskapsprogram på F. Om ni vill vara med på
det så är det bara att kontakta FARM. Siemens har lunchföreläsning på fredag och Mckinsey har även
ett arrangemang nästa torsdag där de kommer och pratar lite om hur det är att vara konsult. Efter det
blir det lite häng på Focus. FARM håller även på att planera CERN-resan för i år.

§11 Verksamhets- och revisionsberättelser
§11 a SNFT M12/13
Verksamhetsberättelsen finns i bilaga L.

Mötet tillfrågas om revisionen kan godkännas

Beslut: att revisionen godkänns

§12 Fyllnadsval
§12 a 1 Balnågonting
Julia Ravanis, 20 år tycker om baler och har erfarenhet av ”vissa” saker. Det bästa med en bal är

att den är aldeles underbar och hon anser sig vara ball.

Beslut: att välja in Julia Ravanis till Balnågonting

§13 Uppföljning av beslut
§13 a Dumväst
En lite annorlunda modell för hur man skickar in dumvästnomingeringar. Karl ”Netto” Gustavsson
förklarar hur detta går till och skriver upp mejladressen som nomineringarna ska in till med tydligt
namn och kort beskrivning.

§14 Fastställande av beslut
§14 a Fyllnadsval av ordförande Focumateriet
Rickard Andersson anses vara fin eftersom Britta Thörnblom avgick som ordförande.

Beslut: att fastställa beslutet om att Rickard Andersson valts in till ordförande i FOC

§14 b Fyllnadsval av ledamot Focumateriet
Ragnar ”Ragge” Englund är fin han med och eftersom Rickard blev ordförande blev han ledamot.

Beslut: att fastställa beslutet av att Ragnar valts in som ledamot i FOC

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare
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Mötessekreterare
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§14 c Fyllnadsval av sekreterare SNFTM

Beslut: att fastställa beslutet om invalet av Lotta Bergbom till sekreterare i SNFTM

§14 d Fyllnadsval av 1 Balnågonting
Beslut: att fastställa beslut angående fyllnadsval av 1 Balnågonting

§14 e Avsättande av pengar till hyllor i Skyddsrummet
Beslut: att fastställa beslut om avsättande av pengar till hyllor för skyddsrummet

§15 Verksamhetsplan sektionskommitéer
§15 a FARM
FARM har jobbat med att ge studenter stora drömmar om företag. Detta har skett genom bland annat
möten, lunchföreläsningar och studiebesök. Deras mål är bland annat att börja göra reklam för relevanta
exjobb, skapa mentorsprogram, skapa en databas av relevanta företag som man kan söka jobb hos och
ha en aspning.

Under aspningen kommer man ha chans att vara med FARM i deras arbete i form av möten och
andra arrangemang, det kommer även finnas bruncher och liknande.

Hela verksamhetplanen kan ses i bilaga M.

§15 b FnollK
FnollKs verksamhetsplan handlar bland annat om att alla som vill ska klara sin första tenta på F. De
ska få tips av phaddrar om studieteknik. Deras hopp är att kunna motivera phaddrarna att motivera
nollan. Alla phaddergrupper ska ha en bra plan under första dagen och phaddrarna ska motiveras att
arrangera tillsammans med andra phaddergrupper.

De ska även försöka att inte föra över sina åsikter angående Chalmers till nollan.
Det kommenteras över att verksamhetsberättelsen är skriven i Word.
Hela verksamhetsplanen kan ses i bilaga N.

§15 c Focumateriet
FOC ska bland annat sälja godis, fortsätta FOC:a, ta hand om automaterna och sälja godis. Det kommer
även en snabb kommentar om att verka för att fler ska använda Comic Sans.

Hela verksamhetsplanen kan ses i bilaga O.

§16 Propositioner
§16 a Proposition om invalsprocesser
Propositionen i sin helhet finns i bilag C. Den handlar om att ledamöter i F6 och DP tidigare valts in
på nomineringar av kommitéerna. Som instans ska valberedningen bli ännu mer oberoende även om det
redan finns tydliga riktlinjer angående detta. Propositionen bär med sig vissa förtydliganden.
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Efter debatt går mötet till beslut. Styret yrkar dock att inte välja in propositionen i sin helhet utan
borttagning av tillägget på punkt 5.7.

Beslut: att den ändrade propositionen godkänns enhälligt

§17 Motioner
§17 a Utökande av medlemmar inom FiF
FiF vill utöka fyra övriga medlemmar till sex övriga medlemmar. Detta för att det står i reglementet
att FiF ska representera Fysikteknologsektionen på samtliga Chalmersmästerskap eftersom det skulle
underlätta arbetet extremt då det ofta tillkommer mycket oväntat arbete i samband med mästerskapen.

Efter debatt går mötet till beslut

Beslut: att godkänna motionen om utökande av medlemmar i FiF.

Efter en kort paus sitter nu Annika Lundqvist i ordförandestolen.
Mötet tillfrågas angående direktjustering av beslutet.

Beslut: att direktjustera beslutet

§18 Verksamhets- och revisionsberättelser, forts.
§18 a Verksamhetsberättelse FARM 09/10
Se bilaga G.

Efter en kort presentation går mötet till beslut

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för FARM 09/10 och att bevilja FARM 09/10
ansvarsfrihet

Revisionen blev godkänd på ett tidigare möte.

§18 b Verksamhetsberättelse SNFTM 11/12
Se bilaga K. Efter en kort presentation går mötet till beslut

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för SNFT M 11/12 och att bevilja SNFT M 11/12
ansvarsfrihet

Revisionen blevgodkänd på ett tidigare möte.

§18 c Verksamhetsberättelse FARM 12/13
Se bilaga H. Efter en kort presentation går mötet till beslut

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för FARM 12/13

Annika Lundqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare
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Sven Eriksson
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§18 d Verksamhetsberättelse FARM 2013
Se bilaga I. Efter en kort presentation går mötet till beslut

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för FARM 2013

§18 e Revisionsberättelse FARM 2013
Se bilaga D.

Efter en kort presentation går mötet till beslut

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för FARM 12/13

§18 f Verksamhetsberättelse FnollK 2013
Se bilaga J. Efter en kort presentation går mötet till beslut

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för FnollK 2013

§18 g Revisionsberättelse FnollK 2013
Se bilaga E. Efter en kort presentation går mötet till beslut

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för FnollK 2013 och ansvarsfrihet för FnollK 2013.

§18 h Verksamhetsberättelse SNFTM 12/13
Se bilaga F. Efter en kort presentation av en smått förvirrad Emilio "Raquelle" Jorge går mötet till
beslut.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för SNFT M 12/13 och bevilja SNFT M 12/13
ansvarsfrihet

Revisionen blev godkänd på ett tidigare möte.

Ordningsfråga: Utfrågningstiden tas upp, och förslagen som finns är 5 minuter och 3 minuter.

Beslut: att ha en utfrågningstid på 3 minuter samt att tömma talarlistan så som den ser ut när tiden
gått ut.

§19 Val av sektionsposter
§19 a FiF
i) Val av ordförande

Det finns en sökande

Annika Lundqvist
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Viktoria Yurgens 18 år med körkort. Är intresserad av träning och söker ordförande för att hon tror
att hon kan ta det ansvar som behövs.
Det mest osportsliga hon gjort är att ifrågasätta domarens beslut. Det mest osportsliga hon skulle
vilja göra är att kasta racket på motståndaren.

Mötet går till beslut efter en kort persondiskussion.

Beslut: att välja in Viktoria Yurgens till ordförande i FiF

ii) Val av Kassör

Det finns en sökande

Holger Lindström 20 år. Tycker att FiF är en bra förening och vill få F-sektionen att röra på sig mer.
BK Häckens budget kan han inte mycket om. Kampsport är något som han gärna vill få med i
FiF:s arr.

Mötet går till beslut efter en kort persondiskussion.

Beslut: att välja Holger Lindström till kassör i FiF

iii) Val av 0-6 övriga medlemmar

Det finns sex sökande

Nelly Assarsson 19 år och går första året på TM. Hon söker FiF för att hon gillar träning och vill
gärna få andra att medverka i träning. Hon är mest intresserad av att bli webansvarig och tycker
om volleyboll mycket. Hon anser även, till mötets förtjusning, att paintball är en sport. Sammets
Onepiece tycker hon att hon passar väldigt bra i.

Joakim Sällberg 20 år och har födelsedag på mötet! Han tycker att folk behöver träning för att
prestera bättre. Även han är intresserad av att bli webansvarig. Han har också tidigare erfarenhet
av websidor.

Kristoffer Hansson 20 år och går F1. Han gillar FiF och söker ledamot för att det är kul att hjälpa
till. Huvudsakligen skulle han gilla fotboll och innebandy på tävlingarna men har öppet sinne. När
det kommer till extrema sporter har han erfarenhet av bungyjumping och har hopp om att få in
en sådan aktivitet i veckan. Dessutom kan han tänka sig att kombinera detta på älvsborgsbron
med paintball, så extremt!

Konrad Pohl tycker om att träna och tycker att FiF är bra. Även han tycker att det låter underbart
med bungyjump på älvsborgsbron. Han tycker väldigt mycket om basket.

Eric Karlsson går TM2. Söker FiF för att han tycker väldigt mycket om deras arr och har varit med
på det mesta under årets gång. Han har inga visioner som han tänkt på redan nu men vill göra
det bästa möjliga av året.

Adam Smaili 20 år går F1. Han söker för att han är en sportig kille och känner att han har mycket att
tillföra. Han har spelat fotboll och basket i många år. Fotbollen ligger dock i framkant för honom.

Efter en kort persondiskussion går mötet först till beslut om hur många ledamöter som ska väljas in.

Annika Lundqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Sven Eriksson
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Beslut: att välja in sex ledamöter i FiF

Beslut: att välja in Nelly Assarsson, Joakim Sällberg, Kristoffer Hansson, Konrad Pohl, Eric Karlsson
och Adam Smaili till ledamöter i FiF

§19 b Blodgruppen
i) Val av ansvarig i blodgruppen

Det finns en sökande till posten.

Magdalena ’TM’ Jansson 22 år med körkort. Hon söker blodgruppen för att hon har blod. Hon har
gett blod många gånger men aldrig tagit något själv. Favoritstället är Sahlgrenska. Hon skulle
anse sig ha fått blodad tand under sin tidigare tid i blodgruppen.

Efter en kort persondiskussion med mycket ordvitsar går mötet till beslut

Beslut: att välja Magdalena Jansson till ansvarig i blodgruppen

ii) Val av 1-4 ledamöter

Det finns fyra stycken sökande

Rickard Andersson 23 år. Söker blodgruppen för att han tycker att det är viktigt. Han gillar även
ohl och kan tänka sig hålla i kontakten med Sahlgrenska

Jonas Källén 23 år. Söker blodgruppen för att han har blod. Han tycker att blodcaps låter som en
förträfflig idé och tycker att en blod pipeline direkt till Sahlgrenska

Gustav Lindwall 22 år. Tycker om att ge blod och blödde väldigt mycket när han var liten en gång.
Han skulle vilja kombinera blodgivning med mottagningen lite mer. Lämpligt vegetariskt alternativ
till blodpudding är pudding enligt Gustav.

Sven Eriksson 22 år. Gillar blodgruppen och tycker att den borde affischeras mer. Han skulle inte
kunna tänka sig byta blodgrupp till 0.

Mötet går till beslut

Beslut: att välja in fyra ledamöter i blodgruppen

Beslut: att välja Rickard Andersson, Jonas Källen, Gustav Lindwall och Sven Eriksson till ledamöter i
blodgruppen

§19 c Fanfareriet
i) Val av Flaggmarskalk

Det finns en sökande.

Jakob Lindqvist Har haft posten ett tag men känner inte riktigt att han är klar. Han vill se till att
flaggstången blir lagad så att flaggan faktiskt kan hissas. Han kan absolut inte tänka sig att flytta
flaggstången då den syns överallt där den är nu

Beslut: att välja Jakob Lindqvist till Flaggmarskalk

Annika Lundqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Sven Eriksson
Justerare
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ii) Val av 1-2 Fanbärare

Det finns en sökande.
Joacim Linder 20 år. Han söker fanbärare för att han vill ha möjlighet att bära frack oftare.

Till att börja med så beslutas det hur många ledamöter mötet ska välja in.
Beslut: att välja in två stycken fanbärare

Beslut: att välja in Joacim Linder till Fanbärare och vakantsätta den andra posten

§19 d Finform
i) Val av chefredaktör

Det finns en sökande
Milica ”Duracell” Bijelovic . Därmed tar TM över i sekreterarstolen för en stund. Duracell går TM3

och söker Finform för att hon tycker att det är ännu roligare att göra tidningen än att läsa den.
Hon kan tänka sig att låta Lars Lundberg stå kvar som ansvarig utgivare och tycker också att det
är en bra idé att undvika att göra reportage tidiga morgnar efter festkvällar. Hon vill gärna ha
mer intervjuer i tidningen, båda med studenter och med folk som faktiskt lyckats ta sig härifrån.

Beslut: att välja Milica Bijelovic till chefredaktör för Finform.

ii) Val av ansvarig utgivare

Det finns en sökande
Duracell promenerar återigen de få metrarna till tavlan. Hon får ytterligare ett par tveksamt relevanta

frågor som bland annat rör Jörgen Wålemark och dejting.

Beslut: Att välja Milica Bijelovic till ansvarig utgivare för Finform.

iii) Val av kassör

Det finns en sökande
Josef ”Jossan” Hansson Vill vara med i Finform för att han tycker om att skriva men kan ta på sig

kassörsposten om det ska behövas.

Beslut: att välja Josef Hansson till kassör för Finform.

iv) Sektionsfotograf

Det finns en sökande
Fredrik Beiron 19 år. Tycker det är riktigt kul att fotografera och har en egen hemsida med bilder

han tagit! Tycker att det verkar kul att hänga med och fotografera på Finforms reportage också.
Efter kort persondiskussion
Beslut: att välja Fredrik Beiron till sektionsfotograf i Finform.

Mötet tar ett 45 minuters måltidsuppehåll.

Annika Lundqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
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Sven Eriksson
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Efter maten sitter Jakob återigen i ordförandestolen.

v) Val av minst två redaktörer

Det finns 5 sökande

Birger Eklund Tycker inte om felstavningar och gillar att rätta stavfel. Han kan dock tänka sig att
skriva lite också men vill främst korrläsa. Han tycker också att skvaller borde få lite mer plats i
tidningen också.

Andreas ”Strali” Falkovén 21 år. Söker Finform för att han vill förmedla sanningen så som han
anser den vara. Även han tycker att det kan finnas plats för skvaller. Han tycker att om något ska
läggas till Finform så är det börsanalyser.

Elin ”EKG” Romare 21 år. Tycker om att illustrera och skriva saker. Hon tycker bland annat att
det varierade utbudet i Finform är väldigt kul.

Märta ”Nemo” Bergström 21 år. Tycker att Finform verkar kul och har funderat på det ett tag.
Hon tycker att en sektionstidning ska vara lagom seriös

Magdalena ”TM” Jansson Tycker om att illustrera saker och gillar lager och baselinegrid.

Efter en kort diskussion går mötet till beslut.

Beslut: att välja Birger Eklund, Andreas Falkovén, Elin Romare, Märta Bergström och Magdalena
Jansson till redaktörer i Finform.

§19 e Spidera
i) Val av 2-10 teknologer till Spidera

Ingrid Strandberg Vill satsa på att göra det lättare att jobba med saker och se till att det blir något
nytt. Hon tycker även att det är bra att byta till den nya hemsidan eftersom den verkar fin.

Anton Älgmyr är haj på datorer och gillar hemsidor.

Sven Eriksson tycker att det är viktigt att ha en grupp som är med och administrerar hemsidan. Det
är mer en kostnadsfråga var servern ligger och det är väldigt trevligt att för tillfället endast betala
domännamn för en liten summa om året. Han tror dock inte att det är vettigt att sköta om hela
servern rent tidsmässigt.

Efter en kort diskussion går mötet till beslut.

Beslut: att välja in 3 teknologer till Spidera.

Beslut: att Ingrid Strandberg, Anton Älgmyr och Sven Eriksson väljs till teknologer i Spidera.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Sven Eriksson
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§19 f Övriga funktionärer
i) Kräldjursvårdare

Det finns en sökande.

Jonas Lindberg 23 år och gillar Tilde och tror den behöver någon som tar hand om den. Han kommer
förmodligen visa upp Tilde bättre än föregående kräldjursvårdare.

Beslut: att Jonas Lindberg väljs till kräldjursvårdare.

ii) Sektionsnörd

Det finns en sökande.

Jonas Eriksson har en rejäl Dragossamling hemma och vill föra över kunskapen om Dragos till yngre
generationer på F. Hans favorit är den sjätte Dragos då han anser att han fick väldigt mycket gjort.
Han har onekligen kunskap om Dragos historia och inser vad posten som sektionsnörd för med sig.

Efter utfrågningen går mötet in i en persondiskussion som följs av beslut

Beslut: att Jonas Eriksson väljs till sektionsnörd.

iii) 2-6 sångförmän

Vi får tre sökande.

Holger Lindström Tycker om sånger och kan fantastiskt nog en låt.

Navid Haddad 20 år. Han har ingen aning om varför han söker men det verkar kul. Hans favoritlåt
är Shoreline. Han kan lära sig sångförmännens låt även om han inte kan den just nu.

Armin Azhirnian även hans favoritlåt är shoreline och han kan framföra den men gör inte det. Rent
spontant säger han nej till rappmusik. Framför därefter stapplande Cancion del Mariachi. Skulle
kanske kunna tänka sig skriva en låt till Schrödingers katt, kanske.

Efter persondiskussion går mötet till beslut

Beslut: att Holger Lindström, Navid Haddad och Armin Azhirnian väljs till sångförmän.

iv) Val av 2 växterister

Det finns en sökande

Erik Öskog 24 år med körkort. Vill odla kryddor och göra en odlingskalender. Han skulle absolut
kunna tänka sig att odla skägg och ha skördefest. Han vet inte hur mycket han kommer växa som
person under sin tid som växterist. Han skulle även kunna beskriva sig som jordnära och denna
sekreterare kan inte riktigt hänga med när ordvitsarna börjar hagla.

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut.

Beslut: att Erik Öskog blir växterist

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Sven Eriksson
Justerare
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v) Val av Tomte

Det finns två sökande

Kasper ”Kyl” Westman 23 år och tycker att ”Fairytale of New York” är en fin jullåt. Han kommer
dock inte vara här nästa år men kan tänka sig Skypea sitt framträdande. När han får reda på att
det åligger tomte att göra lussebullar kommer han fram till att han får posta dem till sektionsmötet.

Birger Eklund 25 år och söker för att det är kul att lussa och baka och samtidigt tycker han att det
är fint att dessa sektionsposter finns. Han tycker att kött i lussekatter inte är en så himla bra idé
men kan tänka sig att göra någon köttbulle till en äventyrlig person.

Mötet tar en kort persondiskussion och går sedan till slutet val

Beslut: att Birger Eklund blir ny tomte

vi) Val av Lucia

§19 g Finform
Mötet ska besluta hur många redaktörer vi ska välja till Finform

i) Val av minst två redaktörer

Beslut: att välja in 6 redaktörer till Finform

Hugo Ölund 21 år. Söker Finform för att han tycker att det är kul att skriva. Han vill skriva om
saker, främst musik men han tycker inte så mycket mer är roligt.

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut

Beslut: att den vakantsätta posten i Finforms redaktion ska tillsättas av Hugo

§19 h Fanfareriet
i) 1-2 Fanbärare

Mötet bestämmer sig för att riva upp beslutet angående vakantsättning för en av posterna Fanbärare.

Beslut: att riva upp beslutet angående vakantsättning av en av posterna Fanbärare

Vi har en sökande på den kvarvarande posten

Lotta Bergbom tycker om att vaja med beslut och anser sig därför kunna sköta vajandet av flaggan
ordentligt.

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut

Beslut: att välja Lotta Bergbom till fanbärare

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Sven Eriksson
Justerare
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§19 i Val av 1-2 växterister
Då det kommer fram att en person vill söka den vakantsatta växteristposten går mötet åter till beslut

Beslut: att riva upp beslut angående vakantsättning av en av växteristposterna

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut

Lina ”Hallon” Olandersson tycker om växter, har erfarenhet av odling och kan tänka sig vara här
under sommaren

Beslut: att välja Lina Olandersson till den andra växteristposten

§19 j Övriga funktionärer, forts
i) Lucia

Gustav Lindwall vill vara ett komplement till tomten

Beslut: att välja Gustav Lindwall till lucia

ii) Val av 1-2 Game Boy

Det finns en sökande

Jonas ”Äckel” Lindberg tycker att sällskapsspelen på focus är trevliga och han har inte en tanke på
att köpa nya. Han blir mållös på frågan om han lätt får spel.

Beslut: att välja in 2 sökande till Game Boy

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut

Beslut: att välja Jonas Lindberg till Game Boy och vakantsätta en post

§19 k Bilnissar
i) Val av ekonomisk bilnisse

Det finns en sökande

Patrik Forsberg tycker att det är viktigt att ha en bilnisse. Han skulle inte kunna tänka sig att hjälpa
den mekaniske bilnissen med sina åtaganden. Hans drömspons till bilen är västtrafik.

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut

Beslut: att välja Patrik Forsberg till ekonomisk bilnisse

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Sven Eriksson
Justerare
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ii) Val av mekanisk bilnisse

Det finns en sökande

Henrik ”Spankie” Söderberg har körkort, tycker om bilar och har en bra högerhand. Han vill helst
inte ha några samtal om att bilen gått sönder. Han anser sig smått mekanisk och tror han kommer
göra detta bra.

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut

Beslut: att välja Henrik Söderberg till mekanisk bilnisse

§20 Övriga frågor
Netto kommenterar på att folk ska skicka in nomineringar till dumvästen.

Sedan tar mötet fem minuters paus innan sista punkten.

§21 Dumvästutdelning
De nominerade är

DP De arrade DuP utöver det vanliga

TJ Skrev en förstudie till ExpFysen trots att han hade bytt till TM.

Shiny Köpte Akvavit istället för Bäsk.

Efter dessa fina beskrivningar så går mötet till beslut med hjälp av ett raffinerade utslagsdiagram.
Först om vem som var dummast, och sedan om det var dumt nog för dumvästen.

Beslut: att TJ var dummast.

Beslut: att ge TJ dumvästen.

§22 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Jakob 22:13. Det gick ju snabbt.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Sven Eriksson
Justerare

14



Möte 2013/14:SEKT-03
Sektionsmötesprotokoll 19 februari 2014

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Bilagor

A Närvarolista

B FiF Motion

C Proposition om Inval

D Revision FARM 2013

E Revision FnollK 2013

F Revision SNF 1213

G Verksamhetsberättelse FARM 0910

H Verksamhetsberättelse FARM 1213

I Verksamhetsberättelse FARM 2013

J Verksamhetsberättelse FnollK 2013

K Verksamhetsberättelse SNF 1112

L Verksamhetsberättelse SNF 1213

M Verksamhetsplan FARM 2014

N Verksamhetsplan FnollK 2014

O Verksamhetsplan FOC 1314
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