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§1 Mötets öppnande
Ordförande Filippa öppnar klockan 16:18 mötet.

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

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Filippa nominerar den eminente och fantastiske Jakob Lindqvist till mötesordförande, och frågar därefter
om mötet tycker att det är okej.

Beslut: att välja Jakob Lindqvist till mötesordförande.

Jakob inleder sin stint som mötesordförande med att nominera sektionens bästa kille, Daniel Svensson,
till mötessekreterare.

Beslut: att välja Daniel Svensson till mötessekreterare.

§4 Val av två justerare
Med mötesordförande och mötessekreterare färdigt så ger sig Jakob på jakt efter justerare.

Beslut: att välja Marcus Birgersson och Josef Hansson till justerare.
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§5 Val av två rösträknare
Justerare klart, hur blir det med rösträknare?
Beslut: att välja Jonas Källén och Olof Düsterdieck till rösträknare. Olof Düsterdieck är rösträknare
till och med §15 c iv), för mer information se punkten i fråga.

§6 Fastställande av föredragningslista
Det finns en önskan om justering av föredragningslistan, det är Foton som vill komma in på §9e med
ett meddelande. Det finns även en önskan om ett meddelande gällande FUM-val och en önskan om att
flytta fram §16 SNF till att istället ta över punkt §15d, och då skjuta ner de efterföljande invalen ett
steg var samtidigt som §17 och vidare hamnare tidigare.
Beslut: att lägga till §9 e Meddelande ifrån Foton, §9 f Medelande om FUM-val, samt att flytta §16
SNF till §15 d.

§7 Adjungeringar
Det finns önskemål om att adjungera in Carl Onsjö och Jeanette Warnborg, två gamla patrullmän. Vi
har även Sofia Andersson från kåren.

Beslut: att adjungera in Carl Onsjö, Sofia Andersson och Jeanette Warnborg med närvaro- och
yttranderättighet.

§8 Föregående mötesprotokoll
Styrets ständiga sekreterare Magdalena meddelar att föregående mötesprotokoll är anslaget och justerat.

§9 Meddelanden
§9 a Meddelande ifrån Kåren
Sofia presenterar sig lite och pratar om kårens 110-års jubileum där det ryktas om tårta.

Sofia berättar även om ett pågående projekt om en service-butik i kårhuset som eventuellt ska ersätta
Cremona. Den ska då öppnas hösten 2015. Vi får också höra om hur det söks studentrepresentanter till
anställningsgruppen samt utbildningsrepresentanter. Man kan kontakta Sofia för mer information.

20-22 maj är det läsårets sista pluggkvällar på kåren.
Nästa vecka är det FUM där det fastställs preliminär budget och verksamhetsplan för nästa år. Det

ska även pratas om Härryda.
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§9 b Meddelande ifrån F-styret
i) Preliminär verksamhetsplan

Ordförande Filippa presenterar den preliminära verksamhetsplanen som styret framtagit med sina aspar
inför nästa verksamhetsår. Den nyfikne läsaren kan se den i bilaga B. Man uppmuntras kolla igenom
den och att om man har förslag på ändringar kontakta styret innan nästa sektionsmöte då den kommer
klubbas.

ii) Preliminär budget

Kassör Vincent kör samma grej med den preliminära budgeten (bilaga C, som tagits fram under samma
förhållanden som den preliminära verksamhetsplanen. Även den här rekommenderas man kolla igenom
till nästa möte.

§9 c Meddelande ifrån FnollK
Två glada representanter ifrån FnollK presenterar sig, och ger därefter lite information. Till exempel om
dödslinjen för modulen som är sjuuuuuukt snart.

Det tydliggörs också att om man vill phaddra så måste man skriva under phadderkontraktet under
terminen, så måndag lv8 är sista dagen att anmäla sig för phaddersskap och fredagen därefter är sista
dagen att skriva på kontraktet.

Två arrangemang kommer att ändras till nästa år, överraskningssittningen kommer att arrangeras av
DP, F6 och FnollK tillsammans och då vid en annan tid då det inte längre finns en övningsdugga.

Det frågas om de klassiska två alkoholfria dagarna, och när de ligger nu, och det är då alltså den
allra första veckan, och inte veckan där studierna börjar.

Herr och dam-middagen kommer göras om från grunden, och könskopplingarna kommer försvinna.

§9 d Meddelande ifrån FARM
FARMs ordförande Marina Yudanov kommer ner till rampljuset och presenterar sig. Hon berättar om hur
FARM nästa år kommer förvandla F-dagen till branch-kvällar, kvällar då det kommer lite färre företag
och med större möjlighet till mingel.

Vi får höra om hur de har arrangerat spons till ett mentorsprogram med F-alumner.
Marina tar upp CERN-resan, och berättar om hur viktigt det är att betala om man anmält sig,

annars tappar man sin plats.

§9 e Meddelande ifrån Foton
Sektionens vice ordförande Karl Gustavsson berättar å Fotons vägnar att om man är foto-intresserad
kan man kontakta någon av dem (gissningsvis är någon i sittande DP med i Foton).
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§9 f Meddelande om FUM-val
Marcus Birgersson berättar om FUM-valet och rekommenderar mötet att kolla in vilka man kan rösta
på och därefter rösta.

§10 Uppföljning av beslut
Arbetsgruppen för sektionshäst (se protokoll från sektionsmöten 2011-05-03, 2012-11-28 samt 2013-02-21
för mer information) berättar om hur häst-dräkten till slut införskaffats, så nu finns det äntligen en häst
på sektionen!

§11 Verksamhets- och revisionsberättelser
§11 a Verksamhetsberättelse F6 12/13
Representanter från F6 12/13 söker upp scenen. De ger en kort presentation över sin tid som festarran-
gerande förening utifrån ett vackert komponerat dokument som går att se i bilaga D.

Mötet går efter presentationen till beslut utan minsta utfrågning.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för F6 12/13.

§11 b Revisionsberättelse F6 12/13, 1 juli - 9 september
Då det fanns två kassörer för F6 12/13 på grund av ett litet byte så finns det två revisionsberättelser.
Revisor Anna Rosenberg presenterar båda samtidigt. Se bilagorna E samt F.

Beslut: att godkänna Revisionsberättelsen för F6 12/13, 1 juli - 9 september samt revisionsberättelsen
för F6 12/13 10 september - 30 juni.

Då både revisionsberättelse och verksamhetsberättelse är godkända föreslås att man ger F6 12/13
ansvarsfrihet.

Beslut: att ge F6 12/13 ansvarsfrihet.

§11 c Revisionsberättelse F6 12/13, 10 september - 30 juni
Se föregående punkt.
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§12 Fyllnadsval
§12 a Val av 1 Game Boy
I brist på sökanden så föreslås att posten vakantsätts.

Beslut: att (till ljudet av F6 12/13s lätt försenade champagnekorkar) vakantsätta 1 Game Boy.

§13 Propositioner
§13 a Proposition angående invalsprocesser: stadgeändring
Förra mötet bifölls för första gången en proposition ifrån styret om hur man skulle ändra invalspro-
cesserna för Focumateriet, DP samt F6 då de tidigare processerna uppfattades som alltför slutna och
odemokratiska, och mer ansvar skulle istället läggas på valberedningen. Då propositionen berörde stad-
geändringar behövdes den bifallas på två på varandra följande möten, och här är vi nu på möte nummer
två. Propositionen finns att läsa i bilaga G. Styrets vice ordförande samt ordförande för valberedningen
Karl Gustavsson svarar på lite frågor därefter går mötet till beslut.

Beslut: att godkänna propositionen. Beslutet är enhälligt.

Ordningsfråga: Det frågas om mötets handlingar kan göras tillgängliga på internet. De var tydligen
redan tillgängliga men via en lite krånglig adress.

§13 b Proposition angående invalsprocesser: reglementesändring
För att fullt kunna justera invalsprocesserna i enlighet med föregående punkt behövs även sektionens
reglemente justeras, och det är vad denna propositionen (som går att se i bilaga H) försöker åstadkomma.

Beslut: att godkänna propositionen.

§13 c Proposition angående Balnågontings åligganden
Styret har lagt en proposition som syftar till att i framtiden ålägga Balnågonting att utöver att arrangera
sektionens bal så ska de även arrangera sektionens middag, något som gjordes på prov i år med lyckat
resultat. Propositionen finns att se i bilaga I. Sabina, medlem i både styret och balngt presenterar
propositionen och svarar på frågor. Vi får frågor om vad som händer vid lågt söktryck till föreningen,
och eftersom att det alltid måste finnas representanter från våra tre overallsföreningar i balngt ska det
vara lugnt.

Beslut: att godkänna propositionen.
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§13 d Proposition angående F-styrets vice ordförande
Denna proposition (som den intresserade läsaren kan finna i bilaga J) ämnar till att justera språkvalet
i ett av F-styrets vice ordförandes ålägganden. Man vill förtydliga att denne är inte bara sektionens
jämställdhetsansvarige, utan det betydligt mer omfattande jämlikhetsansvarig.

Beslut: att godkänna propositionen.

§14 Motioner
§14 a Motion om utskick av handligar till sektionsmöten
Två riktiga sektionsveteraner, Marcus Birgersson och Jonas Lindberg, har lagt en motion (bilaga K för
den som vill veta mer) som i kort och gott syftar till att ta in sektionsmötesutlysandet in i 2000-talet.
Man vill att i samband med att kallelse, slutgiltig föredragningslista och övriga handlingar anslås på den
klassiska tavlan så ska de även e-postas ut till sektionen, både som en form av reklam för mötet och för
att ge sektionens medlemmar en större möjlighet att ta till sig innehållet i dessa handlingar. Det blir
alltså två mail, ett för första kallelsen och ett när de slutgiltliga handlingarna kommit upp. Styret verkar
tycka att det är en bra ide och yrkar i sitt motionssvar (bilaga L) för bifall.

Det frågas om hur man ska handskas med internationella studenter, och det pratas om tolkmöjligheter.
Det undras också om det kommer vara lätt att avanmäla sig ifrån listan (Ja!) och om folk kommer tycka
att det skickas för mycket mail (kanske...).

Beslut: att godkänna motionen.

§14 b Motion om uppdatering av reglemente för Spidera
Ingrid Strandberg vill stryka utdaterade åligganden för Spidera, och detta med hjälp av en motion (bilaga
M). Styret tycker inte heller om utdaterade åligganden och yrkar därför (se bilaga N) på bifall.

Mötet går sen till beslut utan minsta debatt.

Beslut: att godkänna motionen.

§14 c Motion om F6 serveringsansvarige
F6 vill (via Sexmästare Sabina) med hjälp av denna motion (se bilaga O) göra det möjligt för F6 att välja
en serveringsansvarige bland de förtroendevalda, istället för att som tidigare ålägga öhl- och spritchefen
detta. Detta för att det kanske inte är tidigare nämnda öhl- och spritchef som är den bäst lämpade.
Styret yrkar (bilaga P) för bifall.

Det frågas om inte grejen med öhl- och spritchef är att sektionsmötet då får välja serveringsansvarig,
istället för att föreningen får göra det. Det pratas om att det inte finns någon anledning för att det är
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just är öhl- och spritchefen som ska vara ansvarig. En undring finns om ifall det då behövs att öhl- och
spritchef är förtroendevald. En uppmärksam mötesdeltagare påpekar då att man kanske kan införa en
ny förtroendepost som är serveringsansvarig. Sabina berättar då att på till exempel gasquen är det klart
fördelaktigt om sexmästaren är serveringsansvarig.

Det påpekas från en mötesdeltagare att det är ju i stort sett så här det går till redan när flera personer
går utbildningen och sen delar på ansvaret, så ändringen borde inte ses som så konstig.

Det finns som tidigare nämnt vissa oroligheter om att flytta lite makt från sektionsmötet, men det
påpekas då återigen att det är så här det gått till i praktiken, oavsett hur mycket makt sektionsmötet
känner att de har. Det faktum att det är en förtroendevald som kommer bli serveringsansvarig visar ju
också att mötet redan kollat personen.

Ordförande Filippa berättar också om hur sektionsordföranden ska ha koll på de serveringsansvariga.

Ordningsfråga: det begärs sträck i debatten.

Beslut: det blir sträck i debatten!

Beslut följer.

Beslut: att bifalla motionen.

§15 Val av sektionsposter
§15 a Dragos
I brist på sökande föreslås att posten skall vakanantsättas. När mötet gör sig redo att gå till beslut
händer det dock något oväntat. Ljuset i salen släcks och alla dörrar öppnas med en enorm smäll. In
vandrar en man i hatt, trenchcoat samt riktigt hårda glasögon. Han tittar kort på mötet med en blick
som får det att isa in i själen på alla mötesdeltagande. Den mystiske mannen går sedan sakta ut och
ljuset tänds strax därefter. Det tar dock ytterligare några minuter innan mötet hämtar sig och går till
beslut.

Beslut: att välja mr. Walker till Dragos.

Det föreslås innan de kommande invalen att man inför en tidsbegränsning på presentation och ut-
frågningen.

Beslut: att fastställa tid för utfrågning och presentation till 5 minuter + alla som står på talarlistan
när tiden tar slut.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare

7



Möte 2013/14:SEKT-05
Sektionsmötesprotokoll 6 maj 2014

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§15 b Revisorer
i) Val av revisor

Det finns en sökande

Marcus Birgersson 25 år gammal med körkort (vilken tur!). Han söker då han suttit som revisorsupple-
ant i ett år och han känner att det är precis den typ och mängd av arbete som han tycker är
intressant och vill ha. Man har enligt Marcus som revisor mycket mer möjligheter än att bara titta
igenom föreningars bokföringar och vill gärna se igenom några av sektionens styrande dokument.
Han känner även att revisorsrollen behöver ses över med klarare riktlinjer för både revisorer och
sektionen i helthet om hur bokföringar ska skötas. Han vill även förbättra kontinuiteten för revi-
sorerna. Vi får under utfrågningen lära oss att han skulle gärna samarbeta med sektionskassören
för att ta fram tydliga riktlinjer.

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut.

Beslut: att välja Marcus Birgersson till revisor.

ii) Val av revisorssuppleant

Det finns två sökande.

Eva Hegnar , 23 år gammal med körkort och en bra studiesituation. Hon söker denna posten då hon
suttit som kassör i DP i ett år och känner att hon fått mycket värdefull information och erfarenhet
gällande föreningsliv och bokföringar för en sån här typ av förening. Hon känner därför att hon
skulle kunna bli ett bra supplement till Marcus. Det frågas om deadlines för kvartalsrapporter, och
kvartalsrapporter ska tydligen lämnas in. På frågan om revisorns viktigaste uppgift så tänker hon
att det är att kunna gå in och granska de olika föreningarna och se till så att de sköter sig.

Vincent Eriksson , 22 år gammal med körkort och studiesituation. Han söker denna posten då han
efter snart ett år som sektionskassör känner att han fått en insikt i både ekonomi och organisation
på sektionen. Han vill att revisorn inte bara ska granska bokföring utan även verksamhet som
helhet.

Efter en persondiskussion går mötet till beslut

Beslut: att välja Eva Hegnar till revisorssuppleant.

§15 c Sektionsstyrelse
i) Val av sektionsordförande

Det finns en sökande.
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Oscar Kalldal(nominerad) som söker detta främst då han efter ett år som ordförande i SNF har fått
upp ögonen för ordförandeskap. Även kontakten med kår och dylikt och allmänt påverkansarbete
har varit uppskattat. Efter ett halvår i styret känner Oscar även att han har ett gäng ideér. Bland
annat då att bredda sektionens verksamhet och inkludera fler medlemmar i sektionen, han säger det
att i nuläget är det ju en relativt liten klick som sköter det mesta. Han vill då öka informationsflödet
och försöka engagera fler att ge input. Vad det gäller mer konkreta grejer så nämner han till exempel
kårens veckorapporter som något att emulera. Oscar vill även göra det enklare för medlemmar att
engagera sig och då framförallt på mindre skala än att binda upp sig för ett helt år. Till exempel
med mer uppstyrda former av arbetsgrupper. Styrdokumenten kan uppdateras och innehålla mer
information. Inte heller stadgarna och reglementet kommer klara sig undan Oscars hammer of
förändring.

Ordningsfråga: det önskas förlängd utfrågningstid.

Beslut: att inte ändra tidsbegränsningen.

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

Beslut: att välja Oscar Kalldahl till sektionsordförande.

ii) Val av vice sektionsordförande

Ordningsfråga: Återigen önskas det förändrad utfrågningstid.

Beslut: att ändra utfrågningstiden till fem minuter + de som står på talarlistan exklusive tid för
presentation.

Det finns en sökande

Unni Engedahl(nominerad) 23 år gammal med körkort och bra studiesituation. Hon söker posten
då hennes erfarenhet från tidigare föreningar på sektionen har gett henne väldigt mycket och
hon vill ge tillbaka. Hon tror att hon passar på posten då hon är intresserad av att jobba mer
mot sektionens medlemmar, något hennes medlemsskap i många olika föreningar enligt henne
är en fördel. Utfrågningen som följer visar att det bästa med posten är ju då såklart att Kalle
”KalleNetto” Gustavsson blir närmsta patet samt att hon får möjligheten att förändra saker som
hon inte tyckte var så bra när hon satt i sina föreningar.
Unni känner att en stor grej är att det kan behöva smörjas kontakterna lite mellan NollK och DP
under nollningen. Hon gillar tanken på verksamhetsplaner för alla föreningar, så man vet vad man
ger sig in på, men vill ändå att man ska ha lite vingelrum. På frågan om vem och vad stormöten
är till för så tänker hon att det ultimata är att alla våra olika föreningar får lite bättre koll på vad
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de andra föreningarna håller på med gentemot hur det kanske fungerar nu. På frågan om hur man
eventuellt skulle kunna minska styrets operativa arbete och göra det till ett mer utförande organ
så nämner hon det Kalldahl tidigare pratat om gällande skapandet av mindre grupper som i så fall
kanske skulle kunna ta över vissa av styrets mindre relevanta sysslor (så som sektionsfesten).

Valberedning, diskussion, beslut, yadda yadda.

Beslut: att välja Unni Engedahl till vice sektionsordförande.

iii) Val av sektionskassör

Det finns en sökande.

Joel Strand(nominerad) 23 år gammal med körkort och en studiesituation som löst sig under året.
Han söker styret då han vill vara med och jobba på långsiktigare frågor för sektionen. Han passar
bäst för posten då det är de frågor han brinner för. Han har tidigare suttit som kassör för PU
och har detta året varit lekmannarevisor hos kåren, något som han känner har gett honom goda
erfarenheter. Han har då till exempel noterat vissa brister i sektionens ekonomi om man jämför
med hur den fungerar på kåren, och detta vill han ändra på, och kanske med revisorerna.
Under utfrågningen visar det sig att han återigen planerar att söka lekmannarevisor, och sektionens
revisor som kommer kontrollera honom och hans ekonomi undrar om Joel då skulle försöka köra
över honom då han är ”mer central”. Detta skulle Joel inte, han skulle så klart diskutera om han
inte höll med men i slutändan skulle han få vika sig för sin egen revisor.
Överlag vill han implementera flera av kårens riktlinjer för bokföring och dylikt, gärna i samråd
med revisorerna och de andra kassörerna.
På frågan om han kommer att ha tid till de här stora frågorna då kassörsarbetet i nuläget redan
är ganska uppbundet känner han att förhoppningsvis ska hans tidigare erfarenheter underlätta
arbetet med de större frågorna, samtidigt känner han att han är villig att lägga mer tid på frågor
han känner är intressanta.

efter utfrågning följer valberedningens nominering och persondiskussion, detta leder sedan till beslut.

Beslut: att välja Joel Strand till sektionskassör.

iv) Val av sekreterare

Sektionens mest glamorösa och viktiga post har två sökande.

Frida ”Smultron” Ulander(nominerad) 21 år gammal med körkort och en bra studiesituation. Hon
söker styret då hon tycker om att göra viktiga saker. Hon har under året varit engagerad på kåren
men känner att hon nu vill jobba med mer kontinuerligt arbete. Sekreterare söker hon då hon
känner att hon är ganska pysslig och kan syssla med de många småuppgifter sekreteraren har.
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Utfrågningen som följer visar att Frida suttit som ordförande i marskalks-ämbetet. På frågan om
hur informationsarbetet ska utföras och vad som egentligen borde vara sekreterarens ansvar när
det gäller informationsarbetet känner Frida det att det är bra att det är sekreteraren som har hand
om det. Vad det gäller själva informationen så känner hon det att personlig kontakt är väldigt bra.
Hon följer också devisen ”lite information ofta är bättre än mycket information sällan”. Sittande
sekrteraren frågar om den nyligen sjösatta hemsidan och problemen med den, och hur man ska
jobba med den. Frida känner det att även om hon inte är jättevan vid hemsidor så är det värt att
lägga tid på.
Att hjälpa de olika sektionsaktiva att nå ut med sin information är något man med fördel gör med
bland annat de redan existerande mötena mellan sekreteraren och de olika pr-ansvariga.

Jonas Lindberg 23 år gammal och nöjd med sin studiesituation. Han söker då han likt Unni ovan vill
jobba tillbaka mot sektionen och känner det att han skulle göra ett bra jobb som sekreterare.
Utfrågningen som följer förtäljer oss det att han skulle passa som sekreterare då det är en post
med mycket små uppstakade uppgifter. Han är även bra på att lyssna på möten och få in det som
folk säger. Jonas känner det att det är värt att se över de av sekreterarens uppgifter som kanske
kommer emellan det egentliga syftet med posten, och inte bara fastna där för att det ”alltid har
varit så”.
Jonas pratar om att se över hur man kan göra informationen mer lättillgänglig, för oftast finns
den ju redan där någonstans. Han jobbar även gärna med hemsidan, som han känner behöver lite
hjälp.
Det frågas om hur man bättre kan sprida informationen om vad styret gör på sina möten än
med protokollen på Focus. Jonas nämner där då till exempel sammanfattningar av mötena. Han
pratar även om att återinföra nyhetsbrevet. Problemet kvarstår ju då med att folk kanske inte läser
informationen, då det oftast finns sådant som inte är relevant för en själv.

Efter utfrågningen så läser valberedningen via Karl ”G-Kalle” Gustavsson upp sin nominering och där-
efter följer persondiskussion och till slut går mötet till beslut.

Ordningsfråga: Mötet tar efter omröstningen måltidsuppehåll och ajourneras till klockan 19.40.

Mätta och nöjda är mötesdeltagarna redo att börja igen. Det går ett nöjt sorl i lokalen som Jakob
kompetent tystar med sin kraftiga klubba. Det första som händer är att vi får reda på att rösträknare
Olof Düsterdieck har försvunnit, och §5 Val av rösträknare måste öppnas upp för nyval.

Beslut: att åter öppna upp §5 Val av rösträknare samt att välja Victoria Yurgens till rösträknare för
§15 c v) och framåt.

Efter detta får vi av den av ursprungsparet kvarvarande rösträknaren Jonas Källén reda på hur det gick
i sekreterar-invalet.

Beslut: att välja Frida Ulander till sekreterare i sektionsstyrelsen.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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v) Val av ledamot

Det finns en sökande.

Sabina Söderstjerna(nominerad) 23 år, har som Sexmästare suttit i styret och ansett att detta
verkar väldigt kul. Hon gillar ledamotsposten för möjligheterna att driva små projekt. Sabina
känner att hon passar på posten då hon är bra på att engagera sig i många små projekt samtidigt.
Efter presentationen så börjar utfrågningen, och första frågan är gällande de mindre arbetsgrup-
perna nämnda av Oscar Kalldahl i hans utfrågning, och det tycker Sabina är en god idé. Möjligtvis
måste man styra dessa grupper ganska hårt i början men efterhand kan man kanske släppa greppet.
Hon vill även rusta upp Focus, då det inte är jättetrevligt där i nuläget. Sektionens vecka vill Sa-
bina ha kvar, och hon vill då försöka engagera fler föreningar, och inte bara de stora föreningarna.
För att få med fler master-elever känner Sabina att det är viktigt med information på engelska,
och det är även bra att lägga mycket krut på den inledande mastersmottagningen, och få den att
fungera lite som en inkörsport.

Valberedningens fina nominering följs av en kort diskussion vilket i sin tur följs av inval.

Beslut: att välja Sabina Söderstjerna till ledamot i kärnstyret tillika ledamot i sektionsstyrelsen.

§15 d SNF
i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 1

Till posten finns en sökande

Jesper Johansson(nominerad) 21 år gammal. Han söker SNF då han tycker att det är en viktig
förening. Ordförande söker han då han känner att posten kan ge honom mycket och han är bra på
att ha koll överlag samt att han gillar att bestämma.
Under utfrågningen lär vi oss bland annat att ordförandens viktigaste egenskap enligt Jesper är
förmågan att vara lugn samt att kunna delegera arbetsuppgifter. SNFs viktigaste uppgift är kursut-
värderingarna och verkligen se till att lärarna får reda på dessa. Jesper ser gärna att flera kommer
på studienämndsmötena som alla faktiskt får gå på. GP är enligt Jesper ett väldigt bra redskap
för att se till att föreläsare sköter sig. Drömtalare till cocktailpartyt är Terence Tao.

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

Beslut: att välja Jesper Johansson till ordförande i SNF.

ii) Val av kassör

I brist på sökanden så föreslås vakantsättning

Beslut: att vakantsätta kassör i SNF.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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iii) Val av kursutvärderingsansvarig

Återigen saknas det sökande.

Beslut: att vakantsätta kursutvärderingsansvarig i SNF.

iv) Val av mastersansvarig

Ellinor ”Joel6” Rånge(nominerad) 26 år och tycker att SNF gör viktiga grejer. Hon har erfarenhet
av mastersfrågan då hon under ett år suttit som ledamot i styret, där olika engagemang har fått
upp hennes ögon för mastersfrågan som hon nu tycker är väldigt viktig. Joel hoppas kunna starta
upp masterenheten där man då via möten med masterstudenter kan fungera som en brygga mellan
masterstudenter och SNF. Hon ser gärna ett samarbete med ledamoten i styret.

Valberedningens nominering, stabilt uppläst av Karl ”Thomas” Gustavsson följs av persondiskussion och
beslut.

Beslut: att välja Ellinor ”Joel6” Rånge till mastersansvarig i SNF.

v) Val av sekreterare

Evelin Blom 21 år gammal och med en god studiesituation. Hon söker SNF då hon tycker att det är en
vettig förening. Sekreterare söker hon då hon dycker att det verkar intressant, särskilt det faktum
att sekreteraren förväntas hålla koll på vilka regler som gäller för föreläsare och dylikt. Evelin ser
det även som en god möjlighet att lära sig mer LATEX.
För att få ut informationen i protokollen ifrån studienämndsmöte till en större del av sektionen så
tänker hon spontant att man kan använda Facebook, men har inte lagt särskilt mycket tid på det.

Utfrågningen följs av persondiskussion och därefter det gamla goda valet.

Beslut: att välja Evelin Blom till sekreterare i SNF.

§15 e Val av 0-3 ledamöter
Till detta finns det 0 sökande. Mötet går då först till beslut angående hur många ledamöter man ska
välja in (fler än 0 blir betydligt lättare att vakantsätta och sen då fyllnadsvälja senare).

Beslut: att välja in två ledamöter i SNF.

Beslut: att vakantsätta två ledamöter i SNF

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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§15 f Djungelpatrullen
i) Val av överste

Det finns en stycken sökanden

Felix Eriksson(nominerad) 19 år gammal med körkort och en bra studiesituation. Han söker DP då
han efter snart ett år på F sett hur trevligt vi har det, och han tror inte att det hade varit lika
kul utan DP. Han vill därför bidra och vidareutveckla DP. Överste känner Felix är en bra post för
honom då han är bra på att lyssna på andra men är samtidigt väldigt principfast. Han känner sig
noggrann i det han gör och slarvar inte med sina åtaganden, återigen bra egenskaper hos en överste
enligt Felix.
Utfrågningen lär oss att han har inte slipat om taket på sin lägenhet bara för att han blev uttråkad.
Han har inte slipat det alls faktiskt. Felix har inga större visioner för DP då han tycker det
fungerar ganska bra i nuläget. Han vill dock marknadsföra hur mycket bra DP faktiskt gör så att
nollan tidigare får koll på detta. Att lösa problem 30-70 mil ifrån platsen i fråga gör man i första
hand via telefon. Detta då inte om problemen är patrullmännen, som man då istället får lita på.
Mottagningen vill Felix att den ska vara minst lika bra som förra året, men kanske då som sagt
tydliggöra lite mer vad DP faktiskt sysslar med samt att få alla att känna sig mer välkomna. Felix
vågar inte göra några uttalanden om huruvida cabben ska vara uppåt eller nedåt. Det jobbigaste
som överste kan vara att bli anklagad för alla ”misstag” från patrullen. Det roligaste vågar han
inte sätta fingret på men han vill tro att det blir roligt.

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

Beslut: att välja Felix Eriksson till överste i Djungelpatrullen.

ii) Val av rustmästare

Det finns en styck sökande.

Per Ljung(nominerad) 19 år gammal med körkort. Per har en helt okej studiesituation. Han söker
då han tror att han kommer få det sjukt kul samtidigt som han gör lite nytta. Rustmästare söker
han då han anser sig själv vara praktiskt lagd. Per har dessutom ett allmänt intresse för posten.
DPs stora verktyg (som Per inte kan namnet på) föredrar han att man behåller, man ska alltså inte
tappa bort dem. Gaffelflödet in i Focus ska förhoppningsvis inte behöva vara lika stort som tidigare.
För att locka nollan till nollanstädning gör man genom att piffa till mailet. Dumma takidéer är
tydligen inte dumma idéer. Det låter ju konstigt. Inte heller gå omkring i MC2 enbart iklädd
verktygsbälte är dumt.
Per skulle gärna fixa till väggarna och sofforna på Focus om detta är möjligt. Häst vill han dock
inte vara. Per har inte heller någon typ av favoritkopp.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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Efter utfrågningen gör sig mötet redo för beslut med hjälp av persondiskussion samt uppläsande av
valberedningens nominering.

Beslut: att välja Per Ljung till rustmästare i Djungelpatrullen.

iii) Val av skattmästare

Det finns en styck sökande

Julia Ravanis(nominerad) 21 år gammal med körkort och en bra studiesituation. Julia söker DP då
hon tycker att alla de DPs arrangemang som hon varit med på har varit jäkligt roliga och vill
då gärna se till att de blir lika roliga nästa år. Hon känner att hon passar som skattmästare då
hon har erfarenheter av eget företag med både glasskiosker och våffelkiosker. Julia gillar dessutom
pengar. Hon känner att hon är den typen av person som har ganska bra koll på saker, något som
hon känner passar en skattmästare.
Att köpa in en machete till DP är helt beroende på priset, men hon säger inte helt nej iaf. Ling-
vistiskt erfaren är Julia, med förståelse för både norska och danska. Matbudgetar är till för att
hållas och bönor ska inte behöva kosta för mycket pengar. Köpslående med revisorer är lite su-
spekt...kanske.

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

Beslut: att välja Julia Ravanis till skattmästare i Djungelpatrullen.

iv) Val av öhlchef

Det finns en sökande.

Olof Ekborg(nominerad) 21 år gammal med körkort och en bra studiesituation. Han söker DP då
han tycker att det är en förening som gör mycket för den här sektionen. Öhlchef söker han då han
gillar utmaningar och att lära sig nya saker, som till exempel om öl. Olof känner även det att en
förtroendepost kan utveckla honom som person.
Skillnaden mellan Ale och Lager är tvivelaktig. I skrubben borde det alltid finnas öl. Olof ser hellre
att andra bär åt honom än att han bär själv. En klurig fråga visar att 24ans gångertabell behöver
lite uppfräschning. Jeltzin och folköl fungerar när behovet är framme. Gasque är kul och tvåan har
han kört någon gång, det var kul.

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

Beslut: att välja Olof Ekborg till öhlchef i Djungelpatrullen.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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Ordningsfråga: Mötet ajourneras i tio minuter så att valberedningen kan ha överläggning.

Väl tillbaka från rasten läser Netto ”Gustavsson” Karl upp de av valberedningen bestämda övriga le-
damöterna i DP, och de är Marie Liljenroth, Axel Bylin, Sofia Karlsson, Theo Berglin, Jens Wilhelmsson,
Therese Petersson.

§15 g Focumateriet
i) Val av ordförande

Det pallrar sig ner en styck sökande

Nermin Trnjanin(nominerad) 21 år gammal, utan körkort men med situationen. Foc söker han för
att det är ballt och kapten söker han för att han skulle göra ett bra jobb.
Utfrågningen visar att kapten styr skeppet. Vad det gäller styretdelen av posten så är han gärna
med och utvecklar Focus. Focs viktigaste uppgift är enligt Nermin att ha hand om automaterna
på Focus samt att vara ett alternativ till F6 och DP. Han vill inte utvidga Focs verksamhet.

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

Beslut: att välja Nermin Trnjanin till ordförande i Focumateriet.

ii) Val av kassör

Det finns en sökande

Daniel ”Drill” Andrén(nominerad) söker då han tycker att Foc är en jäkligt skön förening och skulle
gärna sitta i den lite till. Kassör passar han till då han redan suttit ett år och skulle klara av att
sitta ett år till.
Som kassör är det en god idé att åka till Brasilien och spela volleyboll. Kvartalsrapporten kommer
skickas in den 9e maj tydligen. Kvartalsrapporter är viktiga att skicka in...nån gång.

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 ”Drill” Andrén till kassör i Focumateriet.

iii) Val av automatpirat

Det finns en sökande

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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Olle ”Pixel” Svanström(nominerad) söker Foc då han gillar att meka flipper och hålla på med
maskinerna på Focus. Passar som automatpirat gör han då han vill se till att maskinerna fungerar
och att de sköter sig. Drömmarna består av ölautomater, och är där något som deprimerar Pixel
så är det att de är så fasansfullt olagliga. Elavrättning via automater är inte riktigt en bug.
Dropplödning tror han att han skulle kunna vara bra på. Likaså droppsvetsning.

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

Beslut: att välja Olle ”Pixel” Svanström till automatpirat i Focumateriet.

Netto meddelar vilka de övriga invalda i Focumateriet är, och de är Ragnar Englund, Rickard An-
dersson, Hugo Öhlund, Henrik Söderberg samt Una Slipac.

§15 h F6
i) Val av sexmästare

Till posten finns en sökande

Emil Ejbyfeldt(nominerad) 20 år gammal och med en god studiesituation. Han söker F6 då han
tycker att de verkar väldigt kul.
Utfrågningen som följer lär oss bland annat att Emil ser våld som en motiverare är beroende på
personen som skall ”motiveras”, men ofta bör det kanske undvikas. I brist på gummihandskar
städas toaletter ändå bäst med gummihandskar, och går det inte så kanske plastpåsar duger. Vad
det gäller styret-delen av rollen är han gärna med och rustar upp Focus. Emil är den hårda men
rättvisa ledaren, och det är bra enligt Emil för att rättvisa ledare är ju bra! Inventariet i Svartpuben
känner han är helt okej och ser ingen anledning att ändra.

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

Beslut: att välja Emil Ejbyfelt till sexmästare i F6.

ii) Val av sexreterare

Det finns ett styck sökande

Malin Dahl(nominerad) 19 år med körkort och en bra studiesituation. Hon söker F6 då hon tycker
att det är en rolig föreningen och det som har prövats på under aspningen har varit kul.
Det bästa med att diska är att man kan göra mycket bubblor. Caps är kul, detta faktum gör caps
viktigt. Malin känner att sommaren kommer framförallt gå till att lära sig Live-TeXa, till exempel
om man pratar i telefon.

Karl läser upp valberedningens nominering och därefter följer persondiskussion.

Beslut: att välja Malin Dahl till sexreterare i F6.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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iii) Val av kassör

Det finns en kassörsaspirant

Dennis ”Peking” Zorko(nominerad) 20 år gammal med körkort och fungerande studiesituation.
Peking söker F6 då han tycker att de arbete de gör är väldigt roligt och han vill vara en del av det.
Kassör söker han då han gillar pengar och vill lära sig bokföring. Han har även god kontakt med
sittande kassör som har lärt honom en hel del...
Solsemester på stranden går före skidsemester i bergen. Svart går före gult på hockeykalas. Gamla
streckskulder driver man bäst in med många mail innehållandes hotfulla meningar.

Valberednings motivering läses upp och därefter följer persondiskussion.

Beslut: att välja Dennis Zorko till kassör i F6.

iv) Val av öhl- och spritchef

Det finns en sökande

Oskar Rödholm(nominerad) 19 år gammal utan körkort men med god studiesituation. F6 söker han
då han är väldigt intresserad av vad det håller på med och gillar att arra gasquer och sittningar.
Posten söker han då han har ett växande intresse för öl.
Favorit-drinken är isbjörn, ölen är kilkenny, men spriten är inte Jeltzin.

Kalle G läser upp valberedningens nominering och därefter följer persondiskussion.

Beslut: att välja Oskar Rödholm till öhl- och spritchef i F6.

Övriga medlemmar i F6 meddelas från valberedningen via Netto, och de är Holger Lindström, Ellen
Eskilsson samt Pia Lidman.

§16 Val av 2-4 ledamöter i valberedningen
Det finns fyra stycken sökanden.

Vincent Ericsson 22 år med körkort och studiesituation som ser okej ut. Vincent söker valberedningen
då han anser den vara både bra och intressant, och han vill gärna ha den erfarenheten.
Ett problem som han noterat med valberedningen är att det är kort tid med många människor,
och han ser gärna att man löser detta, kanske med längre intervjuer och/eller att man är med på
något arrangemang under aspningen, typ postmyset. Valberedningens viktigaste uppgift är enligt
Vincent att ta fram ett bra förslag samt att presentera detta på ett bra och tydligt sätt. Vincent
tänker sig även att man i framtiden skulle kunna utse en annan ordförande för valbaredningen än
vice ordförande i styret då denna har mycket annat att göra (inte för att vice alls sköter det dåligt).

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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Oskar Fridell 21 år gammal utan körkort med en rätt okej studiesituation. Valberedningen tycker han
är kul. När Oskar var nollk satt han som representant i valberedningen och tyckte verkligen om
det. Han anser att han skötte detta bra och vill gärna göra det igen.
Ett problem i nuläget känner han är att valberedningen har lite för mycket makt i förhållande till
hur lite tid de spenderar tillsammans med de sökande. Han anser då på följdfrågan om intervjutiden
att om valberedningen kan tänka sig att hålla längre intervjuer är det givetvis bättre. Han är själv
villig att lägga ner den här tiden, och kan dessutom tänka sig att likt Vincent vara med på vissa
asparrangemang.

John Norell 20 år med körkort och CSN. Valberedningen hade han ursprungligen inte tänkt att söka
men då det saknades sökanden och han kände att han kunde bidra, framförallt med grillning, så
passade han på att söka.
Det frågas om problemet med att intervjuerna bara är på 15 minuter kan lösas. John känner
här att god förberedelse är bra, både från valberedning och från den sökande. Han tänker sig att
valberedningen kan behöva typ 20-25 timmar per läsperiod i intensiva perioder, något som han är
villig att lägga.

Eva Hegnar 23 år med okej studiesituation. Eva söker valberedningen då hon tycker om sektionslivet,
och anser att invalet är väldigt avgörande för hur det blir, och det kan även vara kul att vara med
och avgöra det.
Ett problem med valberedningsproccesen känner Eva att det kan vara svårt att få en bild av någon
om man träffar denne för första gången under valberedningen, och att man då måste lita ganska
mycket på de medverkande från den aktuella föreningen.

Ordningsfråga: det meddelas att Sverige gått till final i Eurovision!!!

Efter utfrågningen diskuteras det först hur många som ska väljas in till valberedningen.

Beslut: att välja 4 ledamöter i valberedningen.

Därefter följer persondiskussion och efter det beslut (med hjälp av streck i debatten), där det först
beslutas huruvida vi kan välja in alla i klump.

Beslut: att välja in alla i klump.

Beslut: att välja Vincent Eriksson, Oskar Fridell, John Norell samt Eva Hegnar till ledamöter i
valberedningen.

§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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§18 Dumvästutdelning
Många sektionsmedlemmar har tydligen varit dumma den här perioden. Frågan är; har de varit dumma
nog? Först finns det en liten specialare där flera personer/föreningar är nominerade för samma grej, och
vi ska från dessa avgöra vem det är som är ytterst ansvarig för just den dumheten.

Det som, i grova lag, hände var att DP 14/15 glömde halva DP 13/14 i baluba-land på hemliga resan.
Ante berättar hur de hängde med reseledar-Eva och litade på att hon skulle leda dem rätt. Eva berättar
då hur Pixel tydligen var tvungen att hämta en öl hann lämnat på en restaurang. Pixel anklagar då
TJ som faktiskt hade ansvaret för Pixel, TJ försöker kontra med att han inte ens var med, men mötet
verkar inte köpa det. Efter en kort utslagsturnering står Eva som ensam ansvarig.

Eva reseledde DP illa i baluba-land.

Int FnollK hittade en dörr som självlåstes bakom sig, och efter att ha funderat på huruvida man skulle
gå in så gjorde man det, och då passade Int på att dra igen dörren och på så sätt låsa in nästan
hela nollK

Joel6 Jonas ”Spackel” Lindberg berättar om hur han en sen kväll fick ett sms med texten ”GV” från
Joel. Han svarar då att han inte är västtrafik utan Jonas. Joel svarar då ”GV”. Jonas svarar återigen
att han inte är västtrafik. Joel svarar då ”GV”, följt av ”GV”, följt av ”GV”, vilket sen följdes av
”GV”, ”GV”, ”GV’, ”förlåt”, och till sist ”GV”.

Joel6 då hon efter att köpt en försäljares sista Faktum glatt utbrast ”men vad bra, då kan ju du gå
hem nu”.

DP 14/15 för att ha köpt 12 kg köttfärssås och 26 kg bönor. Likaså en jäkla massa ägg.

Jossan för att på ett nollK-arrangemang insett att han tappat sin telefon. Han fick i slutändan köpa en
ny. Samma sak upprepas på ett F6-arrangemang, då hittar turligt nog några F6-aspar den när de
är ute och går. När de sedan ska gå och lägga sig så undrar han vem fan det var som lagt en mobil
i hans sovsäck. Den uppmärksämme läsaren har nog nu gissat att det var telefonen som försvann
på nollK-arrangemanget.

Jossan för att ha skickat ut CV där det stod fel telefonnummer.

Viking för att frivilligt gått med på att ha samma trikåer på sig som Håkan har haft.

Målsman för att hittat ett telefonnummer i katakomberna som han ringer till och glatt berättar om
sina pågående äventyr. Mannen säger att det var trevligt och de lägger på. Han ringer sedan upp
och ber om namn på Målsman som vägrar berätta det och lägger på. Vidare efterforskningar visar
att personen med numret tagit examen 1980 och kan alltså inte skrivit det som student utan i form
av arbetet.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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Marina blev sur när hon förlorade på beer-pong och slog då sönder en fönsterruta. Detta dödar tydligen
festen.

Julia för att blivit skattmästare, särskilt då hon är svartlistad från DP.

Zorro för att han under mötet skulle fixa kaffe. Han bryggde då kaffe men lyckades på något sätt
glömma kaffe i bryggaren.

Vältarn efter att Mäsk gått av färjan på hemliga resan så får han ett samtal från en asp som säger
att det har blivit lite problem, då de har fastnat i tullen när han som en kille med utseende som
trettonåring försökte gå igenom tullen med ett flak öl och när han förväntades visa legitimation
var det dåligt då Vältarn inte var 20 år fyllda än. Detta ledde även till att han förlorade lite andra
saker då de letade igenom hans packning, typ hög-alkoholhaltiga drycker.

En raffinerade omröstning via utslagsprincipen där det visar sig att Joel6 är dummast. Mötet går sen
till beslut huruvida Joel6 ska få dumvästen.

Beslut: att Joel6 är dum. Beslutet var enhälligt.

§19 Mötets avslutande
Ett förvånansvärt piggt sektionsmöte avslutas av Jakob klockan 00:04 med ett finurligt slag mot den
respektingivande leksaken.

Jakob Lindqvist
Mötesordförande

Josef Hansson
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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