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§1 Mötets öppnande
Sektionsordförande Erik Persson öppnar mötet 16:24.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Erik meddelar att mötet är utlyst korrekt och i tid. Han frågar mötet om det anses vara behörigt och
beslutsförigt.

Beslut: Att mötet är behörigt och beslutsförigt.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Sektionsstyrelsen lägger förslaget Victor Wåhlstrand Skärström till mötesordförande och Jack Vahnberg
till mötessekreterare.

Beslut: Att välja Victor Wåhlstrand Skärström till mötesordförande.

Beslut: Att välja Jack Vahnberg till mötessekreterare.

§4 Val av justerare
Snigel och Niwa självnominerar sig att vara justerare.

Beslut: Att välja Rickard ”Snigel” Karlsson och Karin ”Niwa” Hult till justerare.

§5 Val av rösträknare
Änkå och Excell självnominerar sig att vara justerare.

Beslut: Att välja Sebastian Bergström och Olle Lexell till rösträknare.

§6 Fastställande av föredragningslistan
Föredragninglistan revs upp fyra gånger och resulterade i följande ändringar:

• Punkt 13 a, fyllnadsval av FinForm, flyttas efter punkt 14, val av sektionsposter.

• Flytta på 14 d, val av BalNgt, till innan 14 a, val av FnollK.

• Lägga avsägelse som punkt 15.
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• Lägga diskussion av fyllnadsval som punkt 16.

• Lägga inval av ledamot i Fnollk som punkt 17.

Beslut: Att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändringar.

§7 Adjungeringar
Fanny Viksten adjungerades in med närvaro- och yttranderätt senare under mötets gång.

§8 Föregående mötesprotokoll
Andreas Gustaver informerar om att det föregående protokollet justerades och anslogs i tid.

Beslut: Att godkänna det föregående mötesprotokollet och lägga det till handlingarna.

§9 Fastställande av beslut
Andreas Gustaver meddelar om styrets beslut om följande fyllnadsval:

• Albert Johansson blev fyllnadsvald till ledamot i Spidera.

• Olle Svanström blev fyllnadsvald till ledamot i Valberedningen.

Beslut: Att fastställa ovanstående fyllnadsval.

§10 Meddelanden
§10 a Meddelande från Styret
Styret meddelar om att röstlängden är digital och klargör i korthet om den nya invalsprocessen för
sektionskommittéer.

Carl Jendle, tillsammans med Martin Gardfjell, presenterar arbetet kring Focus utomhusområde. Det
har blivit ett uppehåll med arbetet och men kommer antagligen slutföras strax efter nyår. Den föreslagda
budgeten kommer inte att hållas, utan kostnaden kommer ligga kring 70 procent av ursprungliga avsedda
kostnaden. Frågor om städning uppkommer och besvaras. Detaljer kring konstruktionsarbetet presenteras
och ungefärlig tid när arbetet väl påbörjas.

Kommentarer kring inval och Ftek-konton presenteras, samt en förändring hos F6 åligganden gällande
ärtsoppa. Dessutom presenterar SAMOs åtagande angående jämställdhet.

§10 b Foc
Foc utlåter om flipperturnering på Focus.

§10 c Meddelande från Finform
Finform meddelar om sin aspning nästkommande läsperiod.

§10 d Meddelande från FIF
FIF gör reklam för sina kommande arrangemang där bl.a deras aspning börjar nästa läsperiod.
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§10 e Meddelande från Joakim och Petter
Joakim och Petter meddelar om sina tankar kring engagemanget i sektionen. De visar sin uppskattning
till sektionens alla kommittéer, men anser att för få engagerar sig och de som väl blir aktiva får för hög
arbetsbörda. Därför föreslår de ett främjande av en puffkultur på sektionen, för att ge möjlighet att
engagera sig i mindre projekt. Flera tankar kring nuvarande läget presenteras. Att en idébank skapas,
workshop hålls och sektionshoodies införskaffas föreslås för att främja detta arbete och förbättra en-
gagemanget på sektionen. De kommer eventuellt återkomma vid sektionsmötet LP3 med skapandet av
puff-föreningen, namnet kommer kanske bli Piff & Puff.

§11 Verksamhets- och revisionsberättelser
§11 a Verksamhetsberättelse Foc 16/17
Magnus Fant presenterar verksamhetsberättelsen för Foc 16/17. Arrangemangen hölls som planerat, och
Foc arrangerade även en valvaka inför amerikanska valet med Cetac. Budgeten hölls med en felgräns på
några hundralappar. Focs ordval att benämna mottagningen för ”nollning” ifrågasattes.

Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen för Foc 16/17.

§11 b Revisionsberättelse Foc 16/17
Sektionsrevisorn yrkar på ansvarsfrihet.

Beslut: Att bevilja Foc 16/17 ansvarsfrihet.

§12 Motioner
§12 a Bokning av Focus
Motionen berör en ny policy kring bokningen av Focus, rörande ”överaskningssittningen”. Motionären
yrkar att policyn träder i kraft redan i år.

Motionssvar: Sektionsordförande svarar att styret anser att det är en dålig vana att ändra beslut
i efterhand, då policyändringen på detta vis hade rivit upp tidigare bokningar. Styret yrkar på att
motionen avslås.

Mötesordförande öppnar för diskussion.
Sektionsordförande förklarar detaljerna kring policy-ändringarna. Nya policyn är en typ av lottning

som ej påverkas av tidigare år, till skillnad från tidigare policy som var ”först till kvarn”. Sektionsord-
förande förtydligar att denna policy redan är genomklubbad. Rustmästaren håller liknande åsikt som
styret. Frågor angående förtydligande uppkommer, och ytterligare kommentarer om att upprivning av
nuvarande bokningar hade varit problematiskt. Sebastian ger en historisk bakgrund, och föreslår mo-
tionen rimlig pågrund av problem kring tidigare policy. Sektionsordförande ger replik där han upprepar
problematiken i att riva upp nuvarande bokningar.

Rustmästaren presenterar detaljer kring bokningssystemet.
Motiven hos motionen ifrågasetts, och att motionen lades endast för att riva upp tidigare bokning-

ar så att motionärens phaddergupp har möjlighet att få boka Focus. Motionären svarar nekande på
anklagelsen.

Problematiken med tidigare policy diskuteras utförligt, samt hur detta bör påverka beslutet att riva
tidigare bokningar. Även hurvida bokningsmöjligheterna för andra lokaler för sittningen bör tas i hansyn
i detta beslut.

Diskussion kring möjligheten att ändra beslut i efterhand förs, med medlemmar både för och mot.

3



Möte 2017/18:SEKT-2
Sektionsmötesprotokoll 7 december 2017

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Styret var eniga angående motionsvaret. En fråga angående möjligheten att boka Focus i förväg, och
rustmästaren meddelar att det går att boka ett år i förväg. Detta står dock inte skriftligt som policy.

Beslut: Att avslå motionen. Beslutet var ej enhälligt.

§13 Fyllnadsval
§13 a Val av sektionsfotograf
Andreas Gustaver och mötesordförande presenterar Sektionsfotografens uppgifter. Det föreslås att en
drönare kan inköpas, och sektionsmötet upplyses att sektionen har tre kameror med varierande kvalité.
Detaljer kring drönarinköp efterfrågas med ges inte för nuvarande. Att sektionsfotografen skall få företrä-
de till sektionsarrangemang och gratis inträde diskuteras men föreligger inte så för nuvarande. Dock får
man en ”extra bra plats” på sektionens middag. Tidigare har det existerat en fotoförening på sektionen
kallad ”Foton”, men för nuvarande skall det endast finnas en sektionsfotograf och inte flera. Potential
och förbättringsmöjligheter diskuteras. Inga intressenter verkar finnas för nuvarande.

Ordningsfråga: Då posten vakantsattes tidigare möte, behöver den vakantsättas återigen?

Frågan lyftes, och beslut skall därför tas enligt mötesordförande. Ordförande påpekar också att ordnings-
frågor skall lyftas under diskussionen och inte efter.

Beslut: Att vakantsätta posten Sektionsfotograf.

§13 b Val av 2 ledamöter i Blodgruppen
Blodgruppen presenterar sitt arbete. Andreas Standár nominerar sig själv till ledamot. Andreas beskriver
att han uppskattar Blodgruppens arbete, och vill därför ge tillbaka. Han har blodgrupp A+ och tycker
att Rain of blood skulle kunna passa som blodgruppens ”blodlåt”.

Beslut: Att välja Andreas Sandár till ledamot i Blodgruppen.

Det kommenteras att tidigare vakantsatta poster behöver ej vakantsättas under detta möte.

Ordningsfråga: Bör tidigare vakantsatta frågor faktiskt vara del av fyllnadsvalen? Mötesordförande
svarar att detta är en viktig fråga och att tidigare inval var felaktigt. En hastig diskussion förs.

Beslut: Att riva upp beslutet att fyllnadsvälja ledamot i blodgruppen.

Beslut: Att riva upp beslutet att vakantsätta två poster i blodgruppen.

Beslut: Att välja in Andréas Standar som ledamot i blodgruppen och vakantsätta resterande post.

§13 c Val av 3 ledamöter i Spidera
Representant från Spidera presenterar Spideras nuvarande arbete. Därefter söker Rickard Karlsson, Eric
Carlsson och Tobias ”Bruce” Wallström, och de sökande intervjuas.

Ordningsfråga: Brukar vi inte intervjua sökande ensamma inför mötet? Ordförande anser att det
lämpar sig att intervjuerna hålls i klump, ty han tänkte yrka på klumpinval.

Persondiskussion förs, där Spidera kommenterar på att väldigt lite till ingen erfarenhet krävs.

Beslut: Att riva upp beslutet att vakansätta tre ledamöter i spidera.
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Beslut: Att välja Eric, Tobias och Rickard till nätmakare i spidera och vakantsätta resterande poster.
Beslutet var enhälligt.

Mötet ajourneras från 17:52 till 18:02
(Lina uppmanar alla närvarande att nominera till dumvästutdelningen)

§13 d Val av pantansvarig
Sektionssytrelse beskriver postens åtagande och historik. Rustmästaren uppmanar folk att söka, och det
kommenteras på att posten planeras att tas bort. Frågor angående pengarna från pantningen tas upp,
och efter en kort diskussion söker David Larsson posten. David gillar att panta brukar och har körkort.
Intressenten hävdar att han är tillräckligt pantad och har flera planer för att utvidga arbetet. Arbetet
mellan pantansvarig och DP diskuteras, och möjligheten att utarbeta samarbetet under året tas upp.

För att säkerställa fortsätta existensen av posten föreslår David att en aspning skall hållas, till
skillnad från tidigare år. Potentiellt sitter han kvar ifall efterföljare saknas. Pant-logistik diskuteras, och
kommentarer kring problematiken med tidigare system i avsaknaden av pantansvarig görs. Detaljer kring
tas up av rustmästaren.

Frågor kring ansvarsområdet av panten, det vill säga pantansvarings ansvar för panten kontra vad DP
har för ansvar över Focus. Tidigare har DP ansvarat för panten och då fått ett tillskott till sin ekonomi.

Möjligheten att sektionen anställer ett företag som tar han om panten tas upp som avslutning på
diskussionen.

DP kommenterar att de kommer ej längre ta hand om panten ifall denna post väljs in.
Persondisskussion förs, men diskursen för främst kring relevansen av att ha en pantansvarig. Det på-

pekas att pantansvarig som post ej finns i reglementet, detta då en tidigare styrelse missat att uppdatera
reglementet.

Beslut: Att riva beslutet att vakantsätta posten Pantansvaring.

Beslut: Att välja in David Larsson som Pantansvarig.

§13 e Val av 1 ledamot i Valberedningen
Valberedningen presenterar sitt arbete. Ingen närvarande söker till ledamot i Valberedningen.

§14 Val av sektionsposter
Intervjuer hålls för alla sektionsposter en och en.

§14 a BalNgt
i) Val av 0-5 ledamöter

• Sara Kraamer Den sökande presenterar sin motivation att söka till ledamot, varvid engagemangs-
intresset och matlagningsintresse. Hon uttrycker inget eget intresse att utvidga arbete, men deltar
gärna ifall övriga ledamöter driver frågan. Hon uppskattade balen under mottagningen. Att avsluta
balen med fyrverkeri motsätter sig den sökande, men potentiellt annan pyroteknik. Gruppdynami-
ken tror sig intressenten kommer att fungera bra.

• Alma Lund Den sökande finner funktionärens åtagande intressanta och givande och vill därför
söka. Hon puffade tidigare bal vilket hon tror är en bra erfarenhet för posten. Att utvidga kommitens
arbete har hon ej funderat över.
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• Henrik Pettersson Den sökande har haft intresse för posten sedan föregående år och anser
tillställningen (balen) rolig. Han tror att sin tid i farm har gett honom en viss vana med krishan-
tering. Han tänker det möjligt funktionären arrangerar ett ytterliga arrangemang. Den sökande
finner idéen om fyrverkerier intressant.

• Emelie Björkman Den sökande tycker att det är roligt att arrangera finare arrangemang och
uppskattar elegantare tillställningar. Hon anser maten och lokalen är väldigt viktigt för balen, men
vet att dryck är en stor del. Hon uppskattar fyrverkerier med osäker på hur det passar på balen.
Den sökande gillar att vika servetter, och ser gärna att mer pengar läggs på just servetterna.

Sittande BalNgt anser att alla sökande är rimliga och har förtroende att denna grupp skulle göra ett
bra jobb.

Beslut: Att välja Sara Kraamer, Alma Lund, Henrik Pettersson och Emelie Björkman till ledamot i
BalNgt, och vakantsätta en ledamot.

Sektionstyrelsen yrkar om att riva upp beslutet om föreslagna föredragningslistan och flytta fyllnads-
valet av finformsledamöter till innan invalet av FnollK. Diskussion om ifall fyllnadsvalet av finformle-
damotet kommer störa mattiden och mötesordförande svarar kring problematiken. Ett motyrkande görs
att istället flytta invalet av oberoende SAMO före invalet av FnollK, och ett ytterligare motyrkande görs
att även flytta invalet av FARM före invalet av FnollK.

Det förtydligas att det faktiskt inte finns ett maxtak på finformredaktörer, och att oavsett antal
vakantsatta poster så kan flera redaktörer väljas in. Diskussion kring detaljerna hos vakantsättning och
inval förs, främst ifall det är möjligt att riva upp beslutet kring vakantsättningen av 39 redaktörsposter.

Sektionstyrelsen drar tillbaka sitt yrkande och yrkar att riva upp beslutet att vakantsätta 39 redak-
törer. Diskussionen kring ansvarsfullhet hos beslutet av vakansättning förs. Det yrkas streck i debatten
och en talarlista förs. Ett förslag om att besluta kring upprivning av beslut av vakantsättningen innan
inval av FnollK och därefter följa tidigare beslutna förordningslista.

Streck i debatten yrkas och dras. Det föreslås att vakantsätta 39 redaktörer även detta möte, men
att möjligheten att väljas in utanför mötet kvarstår. Det påpekas även att det är opassande att det inte
finns ett maxtak på antalet redaktörer i Finform. Vad det är som beslutas diskuteras utförligt och flera
närvarande finner beslutsfattandet förvirrande.

Beslut: Att flytta diskussion kring upprivning av beslut om vakantsättning av Finforms redaktörer till
slutet av mötet. Beslutet var inte enhälligt.

Mötet ajourneras från 19:17 till 20:15

§14 b FnollK
Invalsprocessesen förklaras kort av mötesordförande. Diskussion kring utfrågningarnas längd öppnas och
det yrkas på maxgräns på 7 minuter. Därefter dras streck i debatten. Motyrkandet på 10 minuter ges.

Beslut: Att hålla utfrågningar på 7 minuter.

i) Val av ordförande

• Tim ”Bull” Månström (nominerad) Tim är 22 år och har körkort. Den sökande fann mottag-
ningen rolig och tror att FnollK’s arbete skulle vara givande och roligt. Han har hållt i paintball
turneringar och saker som Sumobrottning. Även arbetat som flygplatskontrollant och inom kri-
minalvården, där det sistnämna var en viktig övning i kommunikation. Bland annat arbetat med
några av de våldsammaste brottslingarna i Sverige. Har ett projektledarcertifikat i ”nivå 2”. Utöver
detta har den nominerade också arbetat som skidledare och praktiserat på Uppsala LSS.
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Han tycker att den nominerade gruppen skulle fungera ypperligt. Det som den sökande ser som en
potentiell fara under mottagningen är främst situationer med många människor och alkohol, men
annars att Nollan inte har roligt. Att han blir nominerad misstänker han är för sin livserfarenhet,
förmåga att ge balans till gruppen och att han har förmågan att alltid ändra sin åsikt. Som vision
vill han utgå från tidigare mottagning för att sedan diskutera vilka förändringar att implementera.
Han lovar att arrangera ett julbord till FnollK17. Som arrangörer tycker han att FnollK bör ta det
lugnt med alkohol under mottagningen.

• Jonas Hedlund Den sökanden såg FnollK under mottagningen och tyckte att deras arbete verkade
roligt och finner det viktigt att nollan har stadiga personer att lita på vid början av sin tid på
Chalmers. Har skidåkning och myskvällar med vänner som intressen, och är en generellt äventyrlig
människa. Det är också hans vision med mottagningen, att den skall bli mer äventyrlig.
Han fick veta från valberedningen att han ej blev nominerad på grund av gruppdynamiken, och
misstänker att han verkade för lik andra aspirerande. Men han tror att det fanns kvalitéer hos ho-
nom som valberedningen inte såg, och att den nominerade gruppen hade fungerat med honom som
ordförande. Han hade definitivt hållit i ett julbord för FnollK17. Den sökande tycker personligen
FnollK skall vara nyktra under mottagningen, men att phaddrarna själva får ta ansvar över sitt
drickande men bör definitivt agera vuxet. Som ordförande tycker han att man bör kunna omfördela
arbetet och även på egen hand ta på sig arbetet ifall någon av ledamöterna känner att arbetsför-
delningen är dålig under någon period. Ifall gruppen mår dåligt tycker han att det är lämpligt att
ta en hel dag ledigt och släppa allt, för att få perspektiv på problemet och göra upp en plan för
hur det ska bemöteas. I meningskiljaktigheter tycker han att det demokratiska metoden alltid bör
användas.

• Boel Brandström Boel är 23 år och har körkort. Den sökande tycker att tycker att FnollK tidigare
år har varit väldigt homogent, med liknande åsikter och samma namn, och att detta bör ändras.
Hon tycker att Boel är ett bra namn, även Cinco-Marie och även Harry Styles. Det var bättre förr,
tycker den sökande. Hon tycker inte att hennes arbete i DP går emot möjligheten att sitta i FnollK.
Hon har tagit bäsken, och lovar att arrangera ett julbord till FnollK17. Att öhlchefsposten skall
etableras i FnollK är något hon ser som viktigt. Tänker alltid vara där till sektionens tjänst och
alltid vara tillgänglig. Noll Nollan får bitas under mottagningen, tycker sökande Boel.

Persondiskussion öppnas. Valberedningen läser sin nominering. Boel verkar taggad, men mer taggad
på öhlchef. Dock skulle detta ge intressanta stadgaändringar, påpekas, samt att hon har goda ledaregen-
skaper. Därefter tas det upp att Tim verkar ha en god syn på arbetsbelastning, samt att han gav ett gott
intryck som överensstämde väl med valberedningens nominering. De andra sökande får komplimanger på
deras kvalitéer, men att den nomineringen ändå var väl eftertänkt. Jonas säkerhetstänk kring pyramider
kommenteras som positivt. Det inflikas att det kan vara problematiskt att välja in en ordförande som
inte vet ifall hon skall vara ordförande för NollK eller DP. Det kommenteras att Jonas gav ett positivt
och sympatiskt intryck, samt att Tim skulle passa till ordförande.

Sluten votering öppnas.
Mötet ajourneras till att rösträkningen är färdigt.

Beslut: Att välja Tim ”Bull” Månström till ordförande i FnollK.

ii) Val av vice ordförande

• Ingrid Ingemarsson (nominerad) Den sökande är 20 år och har körkort. Hon söker för att det
verkar väldigt kul att arrangera en mottagning och att arbetet verkar givande. Att hon söker just
vice ordförande är för att hon skulle passa bäst som den posten. Där definierar hon vice-posten
som den som ser in mot gruppen och har lite större ansvar att alla mår bra. Dock så påpekar hon
att posterna är delvis något man axlar, delvis något man skapar. I alkohol-frågan ser hon som att
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alla föreningar och phaddrar har ett ansvar, och att hon har inget emot att FnollK inte dricker. I
fallet där hon skulle behöva avlasta arbete från ordförande ser hon att det är något man får lösa
i gruppen genom kommunikation. Under aspningen arbetade hon inte mycket med Tim, men tror
att de skulle kunna arbeta bra tillsammans. Hon tror att hon blev nominerad just för att hon gått
ett år och är en rimlig person, och att hajken var bästa arrangemanget under mottagningen.

Persondiskussion öppnas. Valberedningen läser sin nominering. Det påpekas att Ingrid är en vettig
person som verkar ha många bra idéer. Tim Månström säger att de arbetade väl tillsammans och att
hon arbetat väl under aspningen. Ytterligare kommentarer om den sökandes vettighet görs.

Beslut: Att välja Ingrid Ingemarsson till vice ordförande i FnollK. Beslutet var enhälligt.

iii) Val av kassör

• Tobias ”Benny” Gabrielii (nominerad) Den sökande är 19 år och har ej körkort men tänker
eventuellt ta det till sommaren. Han söker för att det verkar riktigt roligt, och speciellt kassör för
att det verkar intressant att lära sig. Har inga direkt relevanta erfarenheter förutom att han var
ekonomiansvarig för phaddertacken. I alkoholfrågan ser han inte direkt att FnollK skall säga till allt
för mycket till andra kommittéer och phaddergrupperna, men att FnollK skall hålla sig någorlunda
lugna. Han tänker ta namnet Socker-böna. Han misstänker att nollbricksaktion skulle inbringa
sektionen iallafall 100000 kr, och dåliga ordvitar görs. Den sökande uppskattar timjan, men tycker
inte att oregano skall inköpas för att det vore oorginellt. Han svarar nej på frågan ifall han kan säga
nej, och med två miljoner att spendera så skulle han införskaffa fantastiska nollbrickor. För att
förbättra mysfaktorn i nollKrummet vill han helst införskaffa ”3/5-tavlan” och potentiellt kuddar.
De nominerade och redan invalda tycker han är ett riktigt gött gäng, och att de skulle vara riktigt
trevliga att sitta i. På frågan ”Vad skulle du göra för att driva jämnstäldshetsarbetet” svarar han
att han främst skulle jobba på att se alla på samma sätt. För att inte spräcka budgeten tänker han
att insikt i arbetet och kommunikation med ordförande skulle hjälpa mest. Tid är han villig att
lägga på kassörsarbetet för att det skall bli så bra som krävs.

• Sebastian Oleszko Den sökande är 22 år och har körkort, dock ej truck-körkort. Han söker kassör
för att kassören i DP har inspirerat honom till kassörsarbetet. Utan truck-körkort kan det finnas
problem att flytta FnollKs stora summor pengar, men han har införskaffat ett gymkort. Han brinner
starkt för en potentiell öhlchef i FnollK men ser det inte som något problem att han är aktiv inom
DP. Därutöver tycker han att sektionen definitivt skall röra sig mot att bli kontantfri. Diskussion
kring meriterna hos olika valörer förs, men inget definitivt svar kom fram till. Honing gör opassande
skämt.
Namnfrågan ser han inte som något problem, trots att namnet ”Slots” är upptaget. Aspningen ser
han som överskattad, och att erfarenhet är viktigare. Den sökandes frågas ifall han har metoder att
övertyga revisorer att godkänna en kvartalrapport, men han vill icke presentera dessa metoder inför
mötet. Han är tveksam till ifall han kommer vara närvarande de första dagarna under mottagningen,
och han tror att det är rimligt att köpa in inf med kuddar.

Persondiskussion öppnas. Valberedningen läser sin nominering. Bennys uppskattning av nollbriks-
värde kritiseras men han kommenteras vara en god kandidat för kassör. Att Sebastian har överlevt ett
halvår i styretrummet tycker Boel är en merit, och hans syn i kontant-frågan sägs vara positiv. Nyinval-
da nollK-ordförande Tim säger att han tror Benny skulle vara en god kassör, och stötta honom i hans
arbete. Det påpekas att han varit aktivt och arbetat väl under aspningen, och att han verkar som en
vettig person.

Beslut: Att välja Tobias Gabrielli till kassör i FnollK.
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Sektionsstyrelsen har under styrelsemötet 2017-12-07 godkänt valberedningens gruppnominering och
enligt reglementet är därmed Sara Wäpling, Cody Hesse, Fredrik Meisingseth, och Jonas Bohlin invalda
till ledamot i FnollK.

§14 c Studerandearbetsmiljöombud
i) Val av oberoende SAMO F

• Tilda Sikström Sökande är 22 år och har körkort. Ifall hon blev invald skulle hon inte göra så
mycket om ”skåpen på trean”. Inom SAMOs verksamhet brinner hon främst för att motverka den
psykisa ohälsan som finns inom sektionen. Hon tänker dock endast sitta ett halvår. Den sökande
vet inte vem som sitter som SO. För att motverka den machokulturen som finns inom sektionen
vill hon uppmana folk att säga ifrån och fortsätta ta upp frågan. För att hantera Jana tror hon att
det gäller främst att vara stark i sin åsikt.

Persondiskussion öppnas. Tankar kring att den sökande endast vill sitta ett halvår tas upp, men att
det är bättre med en SAMO i ett halvår än ingen SAMO alls.

Beslut: Att välja Tilda till oberoende SAMO för F. Beslutet var enhälligt.

ii) Val av oberoende SAMO TM

• Arvid Bjurklint Den sökande söker genom Skövde med fullmakt, och har körkort. Han söker för
att han är engagerad och har bra idéer som han vill införa under året. Arvid har tankar kring
killkvällar för att diskutera machokulturen på sektionen för att aktivt arbeta för jämställdhet och
mot en negativ matchokultur. Han har tidigare varit aktivt på kåren inom jämställdhetsfrågor och
har uppskattat JämKs arbete.

Beslut: Att välja Arvid Bjurklint till oberoende SAMO för TM. Beslutet var enhälligt.

Lång diskussion hålls kring ifall hurvida det är lämpligt att Sebastian Bergström är rösträknare
för kommittén han söker till. Därefter yrkas att rösträknare byts. Innan yrkandet bemöts avsäger sig
rösträknaren ifråga sitt ansvar som rösträknare.

Beslut: Att riva upp beslutet av rösträknare.

Beslut: Att välja in Petter och Olle som rösträknare.

På grund om omständigheter nominerar Erik sig själv som röströknare, och därefter nominerar Bruce
sig själv skall väljas in som rösträknare. Petter avgår som rösträknare.

Beslut: Att riva upp beslutet av rösträknare.

Beslut: Att välja in Tobias ”Bruce” Wallström och Olle som rösträknare.

§14 d FARM
i) Val av ordförande

• Anna Carlsson (nominerad) Den sökande är 24 år och har körkort. Hon söker FARM för att
hon anser att kommittén gör ett viktigt arbete för sektionen. Hon tycker att det vore bra ifall
mentorsprogramet dras i, och potentiellt att hålla i en arbetsmarknadsmässa för F. Anna har
suttit i FnollK och varit ansvarig för blodgruppen, och ser sig själv som ansvarfull och tror att det
hade varit roligt att sitta som ordförande för FARM.
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Persondiskussion öppnas. Valberedningen läser sin nominering. Tidigare Ordförande för FARM ut-
trycker sin tillit till Anna, och även tidigare Ordförande för FnollK berättar om sina goda erfarnehter
att arbeta med den sökande.

Beslut: Att välja Anna Carlsson till ordförande för FARM. Beslutet var enhälligt.

ii) Val av vice ordförande

• Sebastian Bergström (nominerad) Den sökande är 20+ och har körkort. Han söker FARM för
att han tycker det verkar som intressanta frågor kommittén arbetar med och att gruppen som
sökt verkar väldigt bra. Han tror att man skulle kunna införa jämställdsarbete i FARMs arbete
genom att tänka efter vilka lunchföreläsare som bjuds in och på vilket sätt arrangemangen planeras
och presenterats. Han tänker sig att arbetet kan göras i kontakt med JämK. Sebastian har haft
tankarna kring att utveckla vice-posten gentemot att öka intresse för kommittén och arbetet med
ordförande. Därutöver är idéen att arbeta genom projekt attraktiva till den sökande, och att kanske
skapa mer flexibla postansvar.

Ordningsfråga: Fråga kring ifall nyanlända Fanny Viksten behöver adjungeras in och
mötesordförande finner det så.

Beslut: Att riva upp föredragningslistan.

Beslut: Att Fanny Viksten adjungeras in med närvaro och yttranderätt.

Beslut: Att godkänna föredragslistan med tidigare ändringar och Fanny Viksten inadjungerad.

Persondiskussion öppnas. Valberedningen läser sin nominering. Valberedningen kommenterar utöver
nomineringen att Sebastian uppvisade under aspningen många bra idéer och engagemang kring utveck-
lingen av FARM.

Beslut: Att välja Sebastian Bergström till vice ordförande för FARM. Beslutet var enhälligt.

iii) Val av kassör

• Nils Patriksson (nominerad) Den sökande är 20 år och har körkort. Han söker FARM för att
arbetet att hålla kontakt med företag verkar viktigt. Under sitt sabbatsår har han arbetat med
asfalt och delvis med ekonomi, varför han söker kassör. På fritiden seglar han och orienterar, varit
scoutledare och seglingsinstruktör ett antal år. Mutor tycker Nils inte är okej, i alla fall officiellt.
Revisorn inflikar att sektionen inte begår några skattebrått, och den sökande säger att han planerar
att lämna in kvartalrapporterna i tid. Han tycker också att det är tråkigt att det är så många killar
på F, och han vill såklart göra något åt det. Han har dock inte så många konkreta idéer, men tycker
att en bör jobba mot en positiv känsla på sektionen. Den sökande kan tänka sig bjuda FARM17
på julbord. Han ponerar att FARM potentiellt kan gå med vinst med 70 000kr. Nils åsikter på
FARMs framtida rummets inredning diskuteras. 30 cm soffplats till person föreslås.

Persondiskussion öppnas. Valberedningen läser sin nominering. Det lyfts att det är positivt att FARM
får en yngre medlem, och att Nils är väldigt organiserad samt bra på att maila.

Beslut: Att välja Nils Patriksson till kassör för FARM. Beslutet var enhälligt.

Sektionsstyrelsen har under styrelsemötet 2017-12-07 godkänt valberedningens gruppnominering och
enligt reglementet är därmed Enna Kukic, Simon Bengtsson, Erik Sörstadius och Adina Berg invalda till
ledamot i FARM.

Mötet ajourneras från 23:24 till 23:29.
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Beslut: Att riva upp föredragslistan.

Beslut: Att fastlägga föredragningslistna med två ytterligare punkter avsägelse av ledamot och
diskussion kring att fyllnadsvälja posten samma kväll.

§15 Avsägelse
Den nyinvalde ledamoten i FnollK, Cody Hesse, avsäger sig sitt uppdrag på grund av tidsmässiga faktorer.

Beslut: Att godkänna avsägelsen. Beslutet var enhälligt.

§16 Diskussion om fyllnadsval
Diskussion kring fyllnadsval och personsval öppnas. Två yrkande tas upp, att hålla personvalet under
nuvarande möte eller att bordlägga till nästa möte. Fråga kring invalsprocessen lyfts men nuvarande
scenario täcks inte av reglementet. Albert lyfter åsikten att frågan bör bordläggas då möjligheten att
söka inte presenterar rättvis till alla intressenter. Andra lyfter motsättande tankar att det är viktigt
att ett helt FnollK väljs in innan julen. Det frågas om valberedningen får utlåta sig om nuvarande
scenario, men detta är inte möjligt. Därefter yrkas det att valberedningen bör diskutera detta i enrum.
Valberedningen utlåter sig trots allt att det finns ett ”andrahandsval”. Flera i FnollK17 uttrycker att
personval bör hållas idag av gruppkonsiderationer, och att de tydligt har informerat att det var möjligt att
även ledamotsposter kunde personväljas. Ytterligare talare håller med om fördelarna att hålla personval
under nuvarande möte. Det föreslås att ajournera mötet för att låta valberedningen diskutera scenariot
och göra ett utlåtande med grund i deras tidigare intervjuer.

Att det inte är helt rättvis gentemot frånvarande intressenter lyfts åter igen, och som replik påpekas
det att alla sökande var väl medvetna om att ett liknande scenario skulle kunna hända. Ännu ett förslag
om att ajournera mötet för att låta valberedningen diskutera, dock är endast tre av fem närvarande.
Det utlåtes att valberedningen var väldigt enhetliga som grupp. Detaljer kring att vakantsätta posten
diskuteras.

Ordningsfråga: Ifall invalet hålls under dagens möte, hur kommer processen se ut? Mötesordförande
presenterar att personval hålls och att valberedningen utlåter sig kring de som söker med grund i deras
intervjuer.

Det kommenteras ytterligare på hela diskussionen och föreslås att nyinvalda FnollK skulle kunna
kommentera på situationen. Det yrkas att mötet ajourneras för att valberedningen och nyinvalda FnollK
samt övriga aspar skall kunna diskutera. Stödet till yrkandet att personinval görs under dagens möte
uttrycks. Det tillägs att valberedningens ursprungliga nominering inte längre står om man byter ut en av
ledamöterna. Det ges en historisk utläggning om tidigare beslut i liknande situationer, där valberedningen
inte gjorde något utlåtande om den resterande ledamoten. Problematiken i att välja in resterande ledamot
lyfts, främst i brist på insikt i gruppdynamiken och att asparna ej bör ta det ansvaret, varför vi bör
lyssna på valberedningens tankar.

Yrkande om diskussion av personval under dagens möte eller bordläggning av personvalet ställs mot
varandra.

Beslut: Att genomföra personval under dagens möte. Beslutet var ej enhälligt.

Mötet ajourneras från 00:00 00:10.
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§17 Inval av ledamot i FnollK
Personval inleds. Det yrkas att höra valberedningens ”nominering” och rösta in denna personen. Det
svaras att valberedningen ej har en nominering. Yrkandet ändras till att lyssna på valberedningens
”rekommendation” och därefter rösta in denna person. Detta yrkande nedslås ty den är ej stadgeenlig.

Det yrkas på två minuter presentation och utfrågning. Det yrkas därefter på fem minuter presentation
och utfrågning. Det kommenteras att två minuter är fördelaktigt ifall vi håller oss till seriösa frågor under
utfrågningen. Dessa två yrkande ställs mot varandra.

Beslut: Att ta två minuter presentation och utfrågning med fråga om streck i debatten.

Bruce är intresserad av att söka och avsäger sig därmed uppdraget som rösträknare.

Beslut: Att riva upp beslutet av rösträknare.

Beslut: Att Gustav Ström och Olle väljs in som rösträknare.

• Tobias ”Bruce” Wallström Den sökande är 19 år och har körkort. Han har tidigare suttit som
ledamot i styrelse för den idrottsföredningen han var aktivt inom. Bruce intresserar sig främst
för posten organisatör, men han skulle tänka sig alla posterna. Han anser att oavsett sätt man
engagerar sig så blir det vad man gör det till, och därför kan FnollK vara en givande kommitté
att sitta i. I alkoholfrågan ställer han sig att NollK bör hålla sig ifrån stora alkoholmängder men
att andra kommittéer får bestämma själva. För att se till att alla får ta det i debatten tänker han
att man bör alltid vara uppmärksam och lyssna på andra. Han tycker att de hittills invalda är en
mycket kompetent grupp som skulle passa honom bra, och att han kan komplettera gruppen just
för att han drar åt ett annat håll.

• Eric Carlsson Den har körkort och söker för att han uppskattade mottagningen och tänker
att det vore roligt att vara med och arrangera mottagningen. Han anser att alla kommittéer och
phaddrar har ett ansvar angående alkohol gentemot Nollan men att speciellt nollK har ett större
ansvar. Han sökte specifikt phadderchef och nolluppdragchef, men att han kan tänka sig alla poster.
Han har tidigare jobbat inom socialtjänsten och tror därför att han har erfarenhet att känna av
personer, vilket är viktigt för posterna han är intresserad av. Eric är mest dragen till FnollK för att
den verkar som en mer passande utmaning för honom. Han tycker att de nyligen invalda gruppen
är härliga och är en salig blandning, och att han kunde komplimentera den blandingen. För att
arbeta mot att inkludera marginaliserade gruppen genom att lyssna på nollan och se till att man
följer nollans vilja.

• Fredrik Nyström Linde Den sökande söker har erfarenheter som konfirmandledare där han i
det sammanhanget gått flera ledarskapskurser. Han sökte ledarmotsposterna just för att han ville
interagera med Nollan och vill ta del av arrangera mottagningen. Fredrik tycker att det lämpar
sig att NollK är nyktra under mottagningen, och att andra kommittéer bör ta sitt ansvar men att
det inte är lika viktigt. Han tror att han hade passat in i den nyligen invalda gruppen och att han
skulle kunna tillföra något. Intressenten valde att söka FnollK just för att kommittén verkade få
bättre kontakt med fler nollan.

• Jonas Hedlund Den sökanden är 19 år och har ej körkort. Han tyckte mottagningen var kul och
ville engagera sig i mottagningen på ytterligare sätt. Phadderchef, som han tror att ledarmotpos-
ten blir, är en post han varit intresserad. Han tror att han kan tillföra både sammarbetskänsla
och ifrågasätta ordförande när det behövs. Det absolut viktigaste under mottagningen tror han är
phaddergrupperna, efter så mycket i mottagningen kretsar kring phaddergrupperna. Vid sökande
var han öppen för alla ledamotsposterna utöver ordförandeposten. Han tycker att de nyinvalda är
en väldigt härlig grupp som han skulle kunna komplimentera som lyckospridare. Gruppsamman-
hörigheten i FnollK är huvudsakliga anledning till att han sökte.
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• Hanna Ekelund Den sökande är 19 år och har ej körkort. Hon söker för att hon uppskattade
mottagningen och blev inspirerad att ge tillbaka till kommande Nollan. I alkoholfrågan tycker hon
att man inte kan säga något om phaddergrupperna, men tycker att FnollK presenterar en bra bild
genom att inte inmundiga alkohol under mottagningen. Hon tycker att de redan invalda FnollK är
en härlig grupp, och tror att hon skulle kunna komplimentera gruppen som en härlig vän som kan
pusha gruppen till att klara av mer. Med motivation att vilja förbättras och utvecklas söker hon
posten som ledamot i FnollK. Hon väljer att söka FnollK mer än någon annan förening för att hon
fått en bra bild av kommittén och aspningen var först. Viktigaste delen av mottagningen tycker
hon är att nollan känner sig välkomna och att de har möjligheten att finna vänner för livet. Viktigt
inom gruppen tycker hon att kommunikationen är öppen mellan FnollKmedlemmar.

• Fredrik Albers Den sökande är 19 år och har ej körkort. Han söker FnollK just för att det finns
så många aspekter som intresserar honom och som han skulle vilja arbeta med. Gemenskapen hos
FnollK17 inspirerade även sökningen. I alkoholfrågan tycker han att FnollK skulle vara avhållsamma
gentemot alkohol men villig att lyssna på resterande NollK. Han tycker det viktigt att understryka
att det är okej att inte dricka. Ingen direkt post intresserar starkt över de andra, utan kan tänka sig
de mesta men lutar sig möjligen mot organisatör eller nolluppdragschef. Organisatör hade krävt att
han organiserar sig mer, dock anser han sig själv inte vara allt för långt ifrån att vara organiserad
nog. Som nolluppdragchef tror han utmaningen att finna ett passande nolluppdrag, speciellt att
anpassa det efter personerna ifråga. Han tycker att de redan invalda bildar en trevlig grupp, och
han tänker sig kunna komplimentera gruppen genom att vara lite mer avhållsam och villig till
att nå slut på diskussioner och komma till beslut. Att det är just FnollK han söker ligger i att
kommittén är såpass central inom mottagningen och aspektrik. Han tror inte att några direkta
krav kan ställas på andra kommittéer eller phaddergrupper från FnollKs håll.

• Hannes Bergström Den sökande är 19 år och har ej körkort. Han söker för att han tycker
kommittén verkar extremt givande och rolig upplevelse. Han tycker om att arbeta i grupp och
hoppas på att skapa en mottagning som är för alla, där alla kan trivas och ha kul. I alkoholfrågan
tycker han att FnollK inte bör dricka alkohol då det förbättrar stämningen kring något många kan
känna sig oroliga kring (det vill säga alkohol). När det gäller andra kommittéer och phaddergrupper
tycker han det inte riktigt är FnollKs sak att bestämma, men att de såklart har ett ansvar gentemot
Nollan. Hannes tycker att den nyligen invalda gruppen verkar härlig och har haft en positivt
upplevelse att interagera med dem under aspningingen. Han tror även att han skulle komplimentera
gruppen med en positiv attityd och kunna ställa upp när det behövs. Han sökte främst infochef
och phadderchef just för att få inteagera mer med Nollan och vara aktiv under mottagningen, men
även att ha möjligheten att lägga upp sitt egna schema. Som infochef ser han att börja använda
Indesign som den största utmaningen, medan som phadderchef handlar det om att få rätt person
i rätt phaddergrupp. Att han sökte just FnollK handlar främst om att det är kommittén som är
mest involverad i mottagningen.

• Patrik Hybelius Den sökande är 20 år och körkort. Han söker FnollK för att det verkar väldigt
kul och väldigt givande. I alkoholfrågan tycker han att phaddrar och andra kommittéer skall få
dricka alkohol men att FnollK bör presentera sig som bra förebilder men kanske inte helt avhålla
sig från alkohol, men att flera håller sig nyktra under varje arrangemang. Han ser phadderchef, som
han tror är den avsaknade posten, skulle passa honom vilket också var den posten han främst är
intresserad av. Att planera sin tid tror han skulle vara den största utmaningen som phadderchef.
Han tycker att den nyligen invalda gruppen är ett riktigt härligt gäng som han skulle kunna
komplimentera med humor och för att driva på saker. Att han söker just FnollK handlar delvis
om att han undermedvetet utsattes mest för FnollK, men medvetet så är det för att nollK har den
mest centrala delen inom mottagningen. Han tror att han är bra på att improvisera, vilket är en
viktigt egenskap att ha under mottagningen.
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Persondiskussion öppnas. Valberedningen håller sitt utlåtande om situationen. Utifrån intervjuerna
och diskussionerna under valberedningen utlåter sig valberedningen att Jonas hade tänkts passa med
nuvarande konstellation av gruppen.

Det kommenteras att tidigare beslut av valberedningen accepterades, och därför bör vi lyssna även
på denna rekommendation. Dock lyfts det att det inte är en enkel situation. FnollK17 står bakom
valberedningens utlåtande. Peking kommenterar att han fått gott intryck av Jonas. Nyinvalda nollK-
ordförande tror att Jonas kan tillföra energi till gruppen, men även att Tobias och Eric skulle kunna
vara passande ledamoter. Tobias med sin sociala förmåga och Eric med sitt driv. En invald ledamot
utlåter sig om att Jonas skulle passa in i den invalda gruppen. Det lyfts att Patrik kan ta han om
personer i många olika situationer och att han verkligen kan improvisera och hantera många olika typer
av människor, samt att han är en kontrast till övriga invalda. Jonas engagemang lyfts, och slutligen att
Patrik har gett ett sympatiskt och lugnt intryck.

Beslut: Att välja Jonas Hedlund väljs in till kvarvarande ledamotspost i FnollK.

§18 Övriga frågor
Beslut: Att bordlägga fyllnadsvalet av 39 redaktörer i FinForm som enligt originella föredragslistan
var punkt 13 a.

§19 Dumvästutdelning
• Tim ”bull” Månström För att han ej skrev Janalystentan för att han var för trött efter att ha
varit uppe sent och ”studerat”. I själva verket försov han sig och ville inte erkänna det.

• Johan ”Jokern” Särnbratt För att välja in 42 poster i FinForm

• Liam För att ha nominerat Jokern felaktigt.

• Honing För att ha sökt posten pantansvarig.

• Albert För att ha yrkat att välja in 42 poster i Finform, vilket ledde till ett utdraget sektionsmöte
och tämligen irriterad sekreterare.

• Wåfflan För att inte kunna skillnaden mellan Finform, FARM och SPIDERA, samt verkar tycka
att 39 vakantsatta poster i FARM är en bra idé.

• Boel För att ha sökt ordförande i FnollK trots att hon inte får.

• Johan Jaxing För att ha fastnat med näsan i en köttkvarn när han undersökte en skruv i samband
med att laga köttbullar.

• Sebastian Oleszko För att efter att ha gått till DP-rummet valde att gå tillbaka till sektmötet.

• Magnus Fant För att ha öst ut sig massvis med opassande saker om linköpings-elektro i omedveten
närvara av sagd linköpings-elektro-student.

Beslut: Att Albert Johansson är dummast.

Vi ställde förslaget att Albert Johansson ska få dumvästen mot tidigare dumvästinnehavare.

Beslut: Att Albert Johansson är tillräckligt dum och tilldelas dumvästen.

§20 Mötets avslutande
Mötet avslutas 01:54.
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Bilagor

A Verksamhetsberättelse Foc 2016/2017

B Revisionsberättelse Foc 2016/2017

C Motion - Bokning av Focus

D Motionsvar - Bokning av Focus

E Nomineringar FnollK

F Nomineringar FARM
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Verksamhetsberättelse
Focumateriet 16/17

2017–06–12

Verksamhetsberättelse
Focumateriet 16/17

Kvar tal 1 och 2 och 3 och 4
Besättning

Kapten Agrin Hilmkil
Kistväktare Nicolina “Nico” Eklund

Automatpirat Henrik Söderberg
Ballast Andreas “Strali” Falkovén

Styrman Adam Breitholtz
Gast Matilda Wikström

Piratmagnat Olle Månsson
Fulgosse Magnus Fant

1 Q1

1.1 Arrangemang under Nollningen
Följande arrangemang skedde under nollningen på Fysik teknolog sektionen och var på något sätt
kopplat till denna.

1.1.1 Förenings kvällen

Den 18 Augusti 2016 deltog Focumateriet i Föreningskvällen. Under intern utvärdering konsta-
terades att vi under tillfället upp fattades som sköna. Därmed fast slogs att vi framgångsrikt
representerat Focumateriets anda och därmed uppnåt målet med Föreningskvällen.

1.1.2 Spel kvällen

20 Augusti 2016 höll Focumateriet Spel kvällen. Under detta arrangemang uppmuntrades nollan att
spela spel och äta toasts. Arrangemangen uppskattades och extern utvärdering kom fram till att
Focumateriet var sköna under spel kvällen. Vi anser därför att detta arrangemang var en stor fram
gång.

1.1.3 Prov sits gyckel

Under prov sitsen framförde Focumateriet ett gyckel var igenom en nollans noll bricka togs sönder
och ersattes med en skönare noll bricka gjord av en läsk back. Detta gyckel mottogs väl och anses
vara en framgång då Focumateriet framstod som sköna.

1.2 Arrangemang
1.2.1 Focumateriet köret

I enlighet med verksamhetsplanen för Focumateriet 16/17 höll Focumateriet Focumateriet köret
(även Foc köret) den 24 September 2016. Innan maten arrangerades de Foclympiska spelen på Origo
gården vilket var möjligt då nödvändiga tillstånd skaffats. Under de Foclympiska spelen användes
en stor trä penis för att anhålla om ordet vilket var väldigt effektivt. Efter de Foclympiska spelen
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togs deltagarna ner till Focus där de bjöds på mat och diverse delikatesser. Då deltagarna ansågs
uppfatta arrangemanget som skönt ser Focumateriet detta arrangemang som lyckat.

1.3 Sektionsmötet
Under Sektionsmötet den 6 Oktober 2016 sålde Focumateriet i enlighet med verksamhets planen
för Focumateriet 16/17 godis och läsk samt agerade oberoende nyhetskälla. Dessutom presen-
terades verksamhets planen för Focumateriet 16/17 under detta möte. Sektionsmötet ansåg att
Focumateriet var sköna.

1.3.1 Nyheter

Focumateriet skrev totalt 52 informativa artiklar om beslut och diskussioner som ägde rum under
mötet och fick 1030 sidovisningar på Focumateriets nyhets sida.

1.4 Sektions nytta
1.4.1 Automater

Under kvar talet har Focumateriets aktiva automater Focumama och Drickomaten fungerat väl och
genererat intäkter. Dessutom har affischer satts upp för att uppmuntra folk att inte använda de
nya mynten som släpptes i Sverige under kvar talet. Slutligen har Focumateriet undersökt möjlighe-
terna för en kontantfri fram tid och utvärderat huruvida kontantfri betalning kan ske i Focumama.

1.4.2 Flipper

Theatre of Magic har satts i fungerande skick genom byte av powerboard och skärm. Dock har
både Lord Of The Rings och Road Show haft problem med bland annat switchar och fungerar in-
te felfritt. Road Show fick dessutom donera sin skärm till Theatre of Magic och har därför nu
ingen fungerande skärm. Ett antal reservdelar har införskaffats för att Focumateriet skall kunna
reparera Focumateriets flipper.

1.5 Internt arbete
1.5.1 Team building

Focumateriet hade team building där Focumateriet bowlade och åt tacos till filmen Desperado som
har stor kulturell betydelse för föreningen. Efter team buildingen upplever föreningens medlemmar
stärkta band och intensivare intimitet i varandras närhet.

1.5.2 Representations plagg

Representations plagg har införskaffats till samtliga medlemmar. Dessa plagg har lämnats in på
tryck men ännu inte återfåtts. Focumateriet tror att dessa representations plagg kommer upplevas
som sköna, både av bärare och åskådare.

2 Q2

2.1 Arrangemang
2.1.1 Valvaka försäljning

Under CETAC:s valvaka för det Amerikanska invalet sålde Focumateriet snacks, dricka, kaffe och
toasts. Trots hårt påverkansarbete och ihärdiga försök från Focumateriets sida vann president
kandidat Donald Trump och västvärldens under gång stunder kring hörnet. Trots att arrangemanget
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upplevdes som skönt var valresultatet frunktansvärt oskönt. Det förblir därför oklart om detta
arrangemang kan ses som lyckat.

2.1.2 Flipperturnering

I enlighet med verksamhetsplanen för Focumateriet 16/17 höll Focumateriet Focumateriets Flip-
perturnering där vi arrangerade en flipperturnering medan vi sålde snacks, toasts och läsk. Den-
na turnering gjordes möjlig tack vare det sektionsöverskridande sam arbete Focumateriet drivit
gentemot E-sektionen och CFS. Då deltagarna ansågs uppfatta arrangemanget som skönt ser Focu-
materiet detta arrangemang som lyckat.

2.2 Sektionsmötet
Under Sektionsmötet sålde Focumateriet i enlighet med verksamhets planen för Focumateriet
16/17 godis och läsk samt agerade oberoende nyhetskälla. Sektionsmötet ansåg att Focumateri-
et var sköna varvid detta arrangemang ses som lyckat.

2.2.1 Nyheter

Focumateriet skrev totalt 43 informativa artiklar om beslut och diskussioner som ägde rum under
mötet och fick 2954 sidovisningar på Focumateriets nyhets sida.

2.3 Sektions nytta
2.3.1 Automater

Under kvar talet har Focumateriets aktiva automater Focumama och Drickomaten fungerat väl och
genererat intäkter. Focumateriet påbörjade mot slutet av läsperioden arbetet på det kontantfria
betalsystem Focpay som skall användas i Focumama.

2.3.2 Flipper

Lord Of The Rings och Road Show har haft problem med bland annat switchar och fungerar inte
felfritt. Ett antal reservdelar har införskaffats för att Focumateriet skall kunna reparera Focu-
materiets flipper.

3 Q3

3.1 Arrangemang
3.1.1 Sektionsaktiva Bastu

Focumateriet arrangerade det av sektionen efterlängtade arrangemanget Sektions aktiva Bastun,
ett Bastu arrangemang som Focumateriet annordnar för de sektions aktiva på fysik teknolog sektio-
nen. Då deltagarna till delades åsikten att arrangemangen var optimalt och skönt ser Focumateriet
detta arrangemang som lyckat.

3.1.2 Investering från Foc Ventures

Under vad som be skrivs som historiens högst värderade A-runda för ideella föreningar sålde Focu-
materiet aktier till ventures bolaget Foc Ventures till en värdering på 300MSEK. Foc Ventures
(http://focventures.xyz) räknar med enorm framgång så som angivet av det förväntade utfallet i
grafen som visas i Figur 1.
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Figur 1: Beräknad framgång (enl. Foc Ventures, 2017).

3.2 Sektionsmötet
Under Sektionsmötet sålde Focumateriet i enlighet med verksamhets planen för Focumateriet
16/17 godis och läsk samt agerade oberoende nyhetskälla. Sektionsmötet ansåg att Focumateri-
et var sköna varvid detta arrangemang ses som lyckat.

3.2.1 Nyheter

Focumateriet bedrev oberoende nyhetsundervakning under sektionsmötet. Vi ger oss själva en high
five för detta.

3.3 Sektions nytta
3.3.1 Automater

Under kvar talet har Focumateriets aktiva automater Focumama och Drickomaten fungerat väl
och genererat intäkter. Focumateriet påbörjade monteringen av de kompontenter som behövs i
Focumama för att betalsystem Focpay skall fungera.

3.3.2 Flipper

Under kortare perioder har samtliga flipper fungerat. DMD i Road Show har bytts ut. Framförallt
krånglar switchar i LOTR och RS drabbas av slumpmässiga omstarter.

4 Q4

4.1 Sektions nytta
4.1.1 Automater

Under kvar talet har Focumateriets aktiva automater Focumama och Drickomaten fungerat väl och
genererat intäkter. Focumateriet har dessutom arbetat vidare med betalsystem Foc pay.
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4.1.2 Flipper

Focumateriet har arbetat med flipper och bedrivit mek utbildning för intresserade sektions med
lemmar, något som genererat stort flipper intresse. Dessutom har avtal slutits med sektionsstyrel-
sen om att under en test period nästkommande termin låta sektionen betala för att hålla flippren
i drift till för mån för sektionsmedlemmarna som då får spela gratis.

4.2 Sektionsmötet
Under Sektionsmötet sålde Focumateriet i enlighet med verksamhets planen för Focumateriet
16/17 godis och läsk samt agerade oberoende nyhetskälla. Sektionsmötet ansåg att Focumateri-
et var sköna varvid detta arrangemang ses som lyckat.

4.2.1 Nyheter

Focumateriet bedrev oberoende nyhetsundervakning under sektionsmötet. Vi ger oss själva en high
five för detta.

4.2.2 Myteri

Under sektionsmötet skedde ett myteri vilket resulterade i en ny besättning för Focumateriet.
Föregående besättning önskar den nya stor framgång från bortom evighetens hav.
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Motion om Bokning av Focus Jakob Widebrant

Motion om
Bokning av Focus

Jakob Widebrant

Bakgrund

För ett antal år sedan s̊a blev det mycket mer uppstyrt vad man fick och inte fick göra i diverse lokaler
p̊a Chalmers, innan detta s̊a var det till exempel helt okej att dricka och ha sittning i t.ex en FL-sal. När
man fick ha fest och likande i fl-salar var behovet för lokal p̊a överraskningstinningen väl tillfredsställt
och det var inget problem med att vissa phaddergrupper hade som tradition att ha vissa speciella lokaler.

Nu för tiden ser det dock helt annorlunda ut och för m̊anga krävs det en stor ansträngning att f̊a tag
p̊a en lokal, det finns även en stor skillnad i mängden tid och pengar som olika phaddergrupper lägger
ner för att f̊a tag p̊a en fungerade lokal.

Fokus är sektionens lokal och bör d̊a enligt mig fördelas s̊a rättvist som möjligt mellan alla sektionens
medlemmar. Tidigare år har det dock funnits en fördel/övertag för sektionsaktiva att boka fokus, vilket
f̊ar en speciell effekt just under fredagen p̊a överraskningssittningen, d̊a detta är ett av de arrangemang
som flest medlemmar p̊a sektionen är berörda av.

Systemet är planerat att göras om till mottagningen 2019 men jag tycker det finns goda anledningar
till att göra om bokningen inför mottagningen 2018 till det rättvisare systemet där alla sektionens
medlemmar/phaddergrupper f̊ar en lika chans till att boka.

Yrkande

att häva nuvarande bokningar av Focus inför överraskningssittningen 2018.

att till överraskningsittningen 2018 dela ut Focus till phaddergrupper enligt sektionsstyrelsens policy
”Focus under överraskningssittningen” med ändringen att intesseanmälningar sker fr̊an m̊andag
LV1 till söndag LV2 i LP3.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Bokning av Focus

2017-11-30

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Bokning av Focus

Yttrande

Styret delar bilden att det funnits problem med sättet Focus bokats av phaddergrupper inför överraskningssittningen.
Med anledning av detta har styret under hösten 2017 skrivit en ny policy som reglerar hur Focus bokas
inför överraskningssittningen.

I samband med upprättandet av policyn togs beslut att inte riva upp existerande bokningar. Att l̊ata
styrdokument verka retroaktivt anser vi vara olämplig d̊a syftet med policyn är att göra bokningen mer
rättvis och att i efterhand ändra förutsättningarna vore direkt orättvist mot de som har bokat. Dessutom
är retroaktiva ändringar i sig en d̊alig vana som riskerar sprida en osäkerhet kring vilka regler som gäller.

Placeringen av när man tar in intresseanmälningar har diskuterats utförligt inom styrelsen där det
anses lämpligt att ha i anslutning till mottagningen. Detta för att mottagningen är fortfarande i tankarna
och phaddergrupper f̊ar möjligheten att leta andra lokaler d̊a lottningen sker tidigt. Det andra alternativet
vore att ha anmälan i närmare anslutning till att phaddergrupperna startas, det skulle dock innebära
betydligt sämre förutsättningar att hitta andra lokaler.

Yrkande

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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Valberedningen
2017-11-30

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK
Ordförande: Tim “Bull” Månström

Motivering: Bull har visat på gedig-
na ledaregenskaper och har en sund syn
på auktoritet. Han bidrar med en sta-
bil grund som gruppen kan stå på i bå-
de med- och motvind. I synnerhet vill
valberedningen belysa Bulls känsla för
att alltid agera för gruppens bästa och
gruppen visar honom ett starkt stöd.
Om något skulle spåra kan han alltid
ta fram sina erfarenheter från kriminal-
vården.

Vice ordförande: Ingrid “Pingvin” Ingemarsson

Motivering:Med ett öga för andra
människors behov och ett glatt humör
visar Ingrid på goda Vice-egenskaper.
Valberedningen tror att Ingrids mog-
na och lugna persona kommer att ska-
pa en trygg sammanhållning i gruppen.
Genom att vara strukturerad och mål-
inriktad kommer hon att leda gruppen
framåt med stadiga steg.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2017-11-30

Fysikteknologsektionen

Kassör: Tobias “Benny” Gabrielii

Motivering: Benny har under asp-
ningen visat sig strukturerad och en-
gagerad. Han har utstrålat ett intresse
för att lära sig och ta sig an det ekono-
miska ansvaret. Gruppen har visat på
ett stort förtroende för honom och val-
beredningen anser att hans trygga och
positiva personlighet kommer att gyn-
na gruppens intressen.
Skulle sedan budgeten spricka kan han
ju alltid sälja en och annan nollbricka.

Nominering ledamöter: Sara “Vispen” Wäpling, Cody Hesse, Fredrik “Den första” Mei-
singseth, Jonas “Stig Helmer” Bohlin.

Gruppmotivering:Valberedningen tror att dessa fyra personer komma utgöra en bra leda-
motsgrupp och komplementera de nominerade till förtroendeposterna väl. De har alla uppvisat
bra FnollK-förmågor och kommer att bidra med initiativtagande, energi och idérikedom och
därigenom skapa en bra balans i gruppen.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2017-11-28

Fysikteknologsektionen

Nominering FARM
Ordförande: Anna Carlsson

Motivering: Anna har visat ett dri-
vande intresse för FARM och har ett
stort förtroende från resterande nomi-
nerade. Hon visar även på en vilja att
ge andra utrymme att vara kreativa
men är inte rädd för att ta en diskus-
sion om problematik uppstår. Vi anser
att hon verkar ha rimliga tankar om
FARMs framtid och hur arbetet bör ut-
vecklas i många avseenden. Valbered-
ningen tror att Anna Carlsson kommer
göra ett väldigt bra jobb som ordföran-
de för FARM.

Vice Ordförande: Sebastian Bergström

Motivering: Sebastian har stor erfa-
renhet av att axla en ledarroll och kom-
mer med genomtänkta idéer för hur
den interna strukturen och specifikt
rollen som vice i föreningen kan ut-
vecklas. Han har genomgående visat ett
brinnande engagemang och stor säker-
het i det han åtar sig. Valberedningen
har därför valt att nominera Sebastian
Bergström som vice ordförande.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen
2017-11-28

Fysikteknologsektionen

Kassör: Nils Patriksson

Motivering: Trots att Nils inte har ti-
digare erfarenhet av sektionsarbete har
han erfarenhet av tidigare organiseran-
de och ekonomiskt ansvar på annat
håll. Han är en glad och positiv kille
som har ett stort intresse av att lära
sig mer om kassörsarbete. Därför har
Valberedningen valt att nominera Nils
Patriksson som kassör.

Nominering ledamöter: Enna Kukic, Simon Bengtsson, Erik Sörstadius och Adina Berg.

Gruppmotivering: Ledamöterna i gruppen har uppvisat stort engagemang och vilja att driva
FARM framåt. De har en bred spridning vad gäller ålder och tidigare erfarenhet av sektionsen-
gagemang men samtidigt ett stort förtroende för varandra. De kompletterar varandra väl och
har många idéer för framtiden samt en vilja att utveckla FARM i många avseenden, för en mer
attraktiv förening och större studentnytta.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se
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Fysikteknologsektionen, Chalmers
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En signatur på den här sidan avser hela sektionsmötesprotokollet 7 december 2017. Det sker elektroniskt
via digitalt ID. Kontakta sektionssekreteraren på styret.sekr@ftek.se vid kontroll eller övriga frågor.

Victor Whålstrand Skärström
Mötesordförande

Rickard Karlsson
Justerare

Jack Vahnberg
Mötessekreterare

Karin Hult
Justerare
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