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§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:18 av sektionsordförande Jack Vahnberg!

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Jack Vahnberg 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 Andreas Gustaver till mötesordförande och Oscar Forsman till mötes-
sekreterare.

Beslut: Att välja Andreas Gustaver till mötesordförande.

Beslut: Att välja Oscar Forsman till mötessekreterare.

§4 Val av justerare
Beslut: Att välja Tarek Alhaskir och Anna Carlsson till justerare.

§5 Val av rösträknare
Beslut: Att välja Rickard Karlsson och Petter Milten till rösträknare.

§6 Fastställande av föredragningslistan
Det yrkas på följande ändringar:

• Lägga till meddelande från kåren som §11 b.

• Lägga till meddelande från arbetsgrupp Fabiola som §11 e.

Beslut: Att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar.

Föredragningslistan revs upp en gång och resulterade i följande ändringar.

• Lägga till meddelande från Piff och Puff som §11 f.

• Flytta meddelande från Focumateriet till §11 g.
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§7 Adjungeringar
Jonas Hedlund adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.

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

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

§9 Uppföljning av beslut
Inga beslut att följa upp.

§10 Fastställande av beslut
• Fyllnadsval av Anton Alm, Alexandru Golic, Elias Nilsson, Hannes Johansson, Santiago Molinos

Ponce och William Blomström som ledamöter i Bakisclubben.

• Fyllnadsval av Mattias Sjöstedt och Jesper Keijser som ledamöter i valberedningen.

• Fyllnadsval av Isak Brudin som ledamot i FIF.

• Fyllnadsval av Alexandru Golic och David Hambraeus som sångförmän.

• Ändring av arbetsordning tomte och lucia.

Beslut: Att fastställa samtliga beslut.

§11 Meddelanden
§11 a Styret
Alexander kör en crash-course i sektionsmöten, för att informera om hur det går till. Han påminner om
att man måste injustera sig och visar även lite memes, för att alla ska förstå.

§11 b Kåren
Kåren informerar om att de håller på att sammanställa resultatet från studentrösten. De kommer även
att skicka ut enkäter som medlemmar i kåren gärna får fylla i. Han informerar även om att aspningen
för många kårkommittéer drar igång snart m.m..

§11 c CETAC
Rickard Karlsson, CETACs represntant informerar om att de snart annordnar aspning. CETAC arran-
gerar internships i USA.

§11 d Köksgruppen
Gustav, informerar om att de ska renovera köket på Focus. Arbetet ska fördigställas nästa vinter.
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§11 e Arbetsgrupp Fabiola
Det visas intresse om att starta en kvinnoförening på F. Alla som är intresserade får gärna höra av sig
och fylla i formuläret på: bit.ly/2zY7Anl

§11 f Piff och Puff
Det säljs hoodies även på detta sektionsmöte. Aspningen drar snart igång.

§11 g Focumateriet
Focumateriet informerar om att det finns godis att köpa. Honke talar om framtiden och att den är här
nu. Honke drar även Focs historia. Honke är även en höjdare på blockflöjt. Nu är Foc-pay redo, och ska
implementeras på fler produkter än bara focumama.

§12 Propositioner
§12 a Talmanspresidie
Det föreslås att införa en funktionärspost: Talman, vilket innebär en ändring i sektionens stadga. Tal-
mannen kommer ej att ha rösträtt.

Beslut: Att bifalla propositionen i sin helhet.

§12 b Uppdatering av styrdokument
Propositionen handlar om ändringar angående särskild ledamot. Dessa ändringar är till för att skapa
en fungerande process för att välja in särskilda ledamöter och att sektionens stadgar stå i linje med
kontraktet med kåren.

Beslut: Att bifalla propositionen i sin helhet.

§12 c FnollKs representant i FARM
Propositionen handlar om att ta bort FnollKs representant i FARM. Detta då sponsring inte har varit
ett fokus för FnollK på senare tid och att detta därmed innebär onödigt arbete.

Beslut: Att bifalla propositionen i sin helhet.

§12 d Ändring av budget
Ändringarna angår inköp av projektor och skrivare.

Beslut: Att bifalla propositionen i sin helhet.

§13 Motioner
§13 a FIF
Motionen handlar om att ge FIF kommittéestatus. Styret yrkar på att avslå motionen i sin helhet. Felix
Augustsson föreslår att man borde ansätta en arbetsgrupp. Skillnaden mellan kommitté och funktionärs-
post är bl.a. ekonomisk och att kommittéemedlemmar ska valberedas. En diskussion utbryter hurvida
FIF skulle tjäna på att bli kommitté. Kommittéstatus skulle omfördela arbetsbelastning för bland annat
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sektionskassören och valberedningen. Det är ovisst om komittestatus skulle öka eller sänka intresset för
FIF. Konsensus är att ändringen borde funderas på ytterligare och att ett eventuellt beslut borde tas
vid framtida sektionsmöte.

Beslut: Att styret ska tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka hur förändringen skulle påverka FIF.

§13 b Benämning av medlemmar i Bakisclubben
Motionen handlar om att byta namn på bakarna i bakisclubben.

Beslut: Att bifalla motionen med ändringsyrkande att även genomföra ändringen i arbetsordningen.

§14 Val av sektionsposter
§14 a Studerandearbetmiljöombud
i) Val av oberoende SAMO F

Inga sökande.

Beslut: Att vakantsätta 1 oberoende SAMO för F.

ii) Val av oberoende SAMO TM

Inga sökande.

Beslut: Att vakantsätta 1 oberoende SAMO för TM.

§14 b FARM
En person har avsagt sig sin nominering och det finns två förslag på hur detta ska hanteras. Antingen
ska den ses som tillsatt utan att någon sitter eller vakant.

Beslut: Att se posten som vakant.

i) Val av ordförande

En sökande:

• Karim Hasseli (nominerad), är intresserad av FARMs arbete. Han lovar fler lunchföreläsninger.
Han skulle vilja utöka möjligheten för sektionsmedlemmar att erbjudas sommarjobb. Det uttrycks
att han är vettig.

Beslut: Att välja in Karim Hasseli som ordförande i FARM.

ii) Val av vice ordförande

En sökande:

• Alexander Samuelsson (nominerad), är även han intresserad av FARMs arbete. Tycker om att
jobba i grupp mot ett gemensamt mål. Har jobbat på Intize tidigare som han anser är en god merit.
Kan göra ett hyfsat snyggt ξ (många applåder). Hade inte så lång FarmVille-karriär men var ändå
above average. Det uttrycks att han är en bra kille från den nyligen invalda ordföranden.

Beslut: Att välja in Alexander Samuelsson som vice ordförande.
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iii) Val av kassör

En sökande:

• Ruben Seyer (nominerad), tror att han skulle kunna bidra till FARMs arbete. Har tidigare
ekonomisk erfarenhet från egenstartad förening, där de serverade varmt kaffe likt Kaffeollektivet.
Han tror att han kan dra in oräkneligt många miljoner till FARM. Rubens ξ är något mindre och
kortare än Alexanders men erhåller även det en varm applåd. Det uttrycks att Ruben verkat vettig.

Beslut: Att välja in Ruben Seyer som vice ordförande.

Sektionsstyrelsen har under styrelsemötet 2018-12-06 godkänt valberedningens gruppnominering,
dock har en nominerad ledamot avsagt sin nominering. Enligt reglementet är därmed en post vakantsatt
samt Andreas Führ, Axel Johansson och Martin Lidén invalda som ledamöter i FARM.

§14 c FnollK
i) Val av ordförande

Det finns 3 stycken sökande:

• Hugo Lom (nominerad), 19 år, går förstå året på F, har ej körkort. Känner att FnollK är en
förening för honom. Har tidigare erfarenhet som ordförande i flertalet föreningar. Gillar att engagera
sig. Är fullt medveten om att det heter mottagningskommitté. Gillar siffran 5, bra val! Hugo målar
ett stort porträtt på Xi Jinping och erhåller stora applåder. Anser att den sociala biten med
mottagningen är den viktigaste. Han tror han blev nominerad pga av sina tidigare erfarenheter,
samt att han är samlad och strukturerad. Hugo anser att det var bättre förr fram tills dess att
det är bäst just nu! Hugo kan även rita ξ spegelvänt. Hugos favorit-arr under mottagningen var
nollbrickstillverkningen. Hugo är beredd på att lägga mycket tid på arbetet med FnollK. Skulle
gärna se fler aktiviteter utomhus nästa mottagning. Skulle gärna se nollmudulen längre.

• Mert Roj Tekin, kommer från Luleå, fick ett väldigt bra intryck av mottagningen. Kommer
personligen bra överens med samtliga sökande till FnollK, och tror att gruppdynamiken skulle
fungera bra. Har skostorlek 42, han tror han skulle kunna fylla Ingrid Pingvin Offgrid Napoleon
“Det är viktigt att misslyckas tidigt så att du inte försöker” Polaris Ingemarssons skor. Tror att
han inte blev nominerad pga att han tror valberedningen hade en annan konstellation som de tror
kanske fungerade bättre, men att han inte har fått allt han hade velat sagt. Gillar siffran π, bra val!
Är beredd att lägga mycket tid på FnollK, men vill även kunna klämma in lite plugg. Mert tycker
att det är bäst just nu. Har koll på nästan alla närvarande FnollK-pateter. Kan absolut tänka sig
att arrangera julbord för snart blivande FnollK-pateter.

• Överst’ Martin, har tre körkort (AM, B, Symaskin). Kan tänka sig göra ett hat-trick, styra alla
3 kommittéer. Kommer inte gå av DP, tror att F6-aspning är enkel. Tror att han skulle kunna axla
rollen som öhlchef i FnollK också. Kan rita Ξ och Xi Jinping (han ser tydligen ut ungefär såhär:
/). Har inte lust att bjuda på spontangyckel. Tror på korruption.

Det uttrycks att både Hugo och Mert skulle utgöra en kompetent ordförande. Martin är kul.

Beslut: Att välja in Hugo Lom som ordförande i FnollK.

ii) Val av vice ordförande

Det finns 3 stycken sökande:
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• Lina Wincent (nominerad), 19 år, har förarbevis för snöskoter och körkort. Hade kul under mot-
tagningen och vill gärna föra det vidare. Söker FnollK över andra kommittéer, bl.a. pga variationen
som FnollK erbjuder. Kan tänka sig att färga sitt hår svart. Ska göra sitt bästa för att fylla Ingrid
Pingvin Offgrid Napoleon “Det är viktigt att misslyckas tidigt så att du inte försö-
ker” Polaris Ingemarssons skor. Är nöjd med den nominerade gruppen, tror att de kommer bra
överens. Har koll på oerhört många FnollK-pateter. Är gymnast och kan därmed genomföra en
enastående elefant! Kan lova att arrangera ett julbord för blivande FnollK-pateter. Hon anser att
det är bäst just nu. Har inga planer på att ta över sektionen, det ingår inte i en vice ordförandes
åligganden. Hon anser inte att alla måste lägga lika mycket tid inom kommittén, utan föra en
dialog om frustrationer skulle uppstå med avseende på engagemang inom gruppen.

• Mert Roj Tekin, 19 år, går första året på F, har ej körkort. Var framförallt intresserad av
phadderchef, men är mer intresserad på vice än ordförande. Ser mest fram emot uppgiften att hålla
ihop gruppen och skapa en god gruppdynamik. Gillar mer att underlätta en ledarroll än att ta den
själv, då han eventuellt saknar erfarenheten. Är viktigt att “prata med personen som människa”
och lyssna på personer för att se till att ingen mår dåligt. Tycker att det är viktigt att representera
sektionen på rätt sätt, vara glad, och hjälpsam. Om varierande engagemang framhåller Mert att
det är viktigt att kompromissa.

• Tnoy Millberg, är utklädd till tomte idag. Vill bygga ut Raom, han är rätt så händig. Har tydliga
planer på hur bygget ska genomföras. Tycker att mottagningen skulle kunna flyttas till juletider.
Bytte lampor för några dagar sen, det gick bra. Ser sig mer som Byggare Bob än Bulldozer Bengt.

Det uttrycks att det hade varit väldigt kul att välja in Tony men att v då kommer vara kvar här hela
natten.

Beslut: Att välja in Lina Wincent som vice ordförande i FnollK.

iii) Val av kassör

Det finns en sökande:

• Thea Mattson (nominerad), 19 år, har körkort. Gillar att planera, driva, genomföra. Tycker det
verkar kul med bokföring. Tror att den gröna nissen kommer att vinna loppet på timern. Tror
att man kan muta revisorn med exempelvis massage. Hon tycker att man skulle kunna använda
överblivna pengar på att köpa en katt. Om hon skulle hyra en Delta skulle hon kunna använda dem
under öhlhäfvet för att demonstrera hur man häfver. Anser Sriracha gott och nyttigt. Kan tänka
sig att investera i paprikapulver. Hon riskerar sin tummes välmående i ett spektakulärt gückel. Hon
har en idé om att man skulle kunna arrangera mer arrangeman utanför Chalmersområdet.

Beslut: Att välja in Thea Mattson som kassör i FnollK.

Sektionsstyrelsen har under styrelsemötet 2018-12-06 godkänt valberedningens gruppnominering och
enligt reglementet är därmed Linus Sundström, Fredrik Nyström Lindé, Arvid Andersson och Mats
Richardsson invalda som ledamöter i FnollK.

§15 Övriga frågor
“Är det någon som har sett Tilde?” frågar tidigare Kräldjursvårdare.
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§16 Dumvästutdelning
Det finns mellan fem och åtta stycken dumvästnomineringar:

• Johan Jaxing, som tycker att 5510 inte är delbart med 95. Philip Edenborg testade, det var det
(det blir 58).

• Linus Sundström, som försov sig till ∆DöD∆ eftersom han inte vet hur sin(a) väckarklockor fun-
gerar.

• Plus, som skrev ut 156 Papper istället för 6 (RIP PQ).

• Coca, för att han bytte till data.

• Thea för att hon sökte, blev nominerad till, och invald till kassör i FnollK.

• Albert för att han gör dumma nomineringar.

• Alex och Edvin som hade skrivit förstudie till fel labb.

Johan var inte lika dum som Linus. Det är lite dummare att byta till data än att skriva ut för många
sidor. Nu står det mellan Linus och Coca. Linus är definitivt dummast av dem båda. Nu ställs Linus
mot föregående dumvästinnehavare, som betalade sin hyra med samma samma räkning i drygt ett år.

Beslut: Att Linus är dum nog!

§17 Mötets avslutande
Mötet avslutades 22:58
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Bilagor

A Proposition - Talmanspresidie

B Proposition - Uppdatering av styrdokument

C Proposition - FnollKs representant i FARM

D Proposition - Ändring av budget

E Motion - Ändring av FIFs status

F Motionssvar - Ändring av FIFs status

G Motion - Benämning av medlemmar i Bakisclubben

H Motionssvar - Benämning av medlemmar i Baksiclubben

I Nomineringar FARM

J Nomineringar FnollK
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Talmanspresidiet

2018-11-22

Fysikteknologsektionen

Proposition - Talmanspresidiet

Bakgrund

Under sektionsmötet LP1 2018-10-10 antogs motionen “Talmannapresidie”. Därför har Styret i samarbete
med en arbetsgrupp framställt en proposition som uppfyller sektionens önskan.

Yrkande

Stadgeändringar

att under 4.1.1 i stadgan genomföra följande ändring:

Sektionens verksamhet utövas p̊a det sätt denna stadga med tillhörande reglemente föreskriver genom:

1. Sektionsmötet

2. Studerandearbetsmiljöombud

3. Sektionens valberedning

4. Sektionens revisorer

5. Talmanspresidiet

6. Sektionsstyrelsen

7. Sektionsordföranden

8. Studienämnden

9. Sektionskommitéer

10. Sektionsfunktionärer

11. Intresseföreningar

att under 4.1.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Uppgifter och ansvar f̊ar delegeras enligt följande hierarki:

• Sektionsmötet har rätt att delegera b̊ade ansvar och uppgifter till valberedning, revisor,
talmanspresidie, sektionsstyrelse, nämnder, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer.



Sektionsstyrelsen
Proposition - Talmanspresidiet

2018-11-22

• Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till nämnder, sektionskommittéer och sek-
tionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger under
deras verksamhetsomr̊ade.

att under 4.2.3 i stadgan genomföra följande ändring:

Sektionsmötet har till sitt förfogande valberedning, revisorer, talmanspresidiet, sektionsstyrelsen och
sektionsordförande.

att under 4.3.9 i stadgan genomföra följande ändring:

Instanser inom sektionen rangordnas enligt följande, med avseende p̊a misstroendevotum:

• Sektionsmötet är högsta instans

• Sektionsstyrelsen, förtroendevalda i kommittéer och nämnder, valberedningen, studerandear-
betsmiljöombud, talmanspresidiet samt revisorer och förtroendevalda funktionärer lyder direkt
under sektionsmötet

• Ledamöter i kommittéer och nämnder och funktionärer som ej nämns ovan lyder under sek-
tionsstyrelsen

att lägga till 4.3.10 i stadgan:

Ifall misstroendevotum av talmanspresidiet, eller enskild medlem av talmanspresidiet, lyfts tillses kallelse
av sektionsmötet av sektionsordförande. Sektionsmötet väljer ett temporärt talmanspresidie till
sektionsmötet.

att under 5.2.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Sektionsmötet sammanträder p̊a kallelse av sektionsstyrelsen talmannen. Vid vakant talman åläggs
sektionsordförande att tillse att det kallas till sektionsmöte.

att under 5.3.1 i stadgan genomföra följande ändring:

Rätt att hos sektionsstyrelsens ordförande talmannen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer sty-
relseledamot, inspektor, Chalmers Studentk̊ars styrelse, sektionsrevisor eller minst 25 medlemmar.
S̊adant möte skall h̊allas inom femton läsdagar.

att under 5.4.4 i stadgan genomföra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 4:

• Välja sektionsordförande

• Välja sektionskassör
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• Välja övriga ledamöter av sektionsstyrelsen enligt reglementet

• Välja talman

• Välja sektionsaktiva enligt reglementet

att under 5.7.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Medlem som önskar ta upp fr̊agor p̊a föredragningslistan skall anmäla detta till sektionsstyrelsen och
talmannspresidiet senast 6 läsdagar i förväg. Sektionsstyrelsen skall ges möjlighet att yttra sig kring
dessa.

att under 5.6.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Närvaro- yttrande- och förslagsrätt tillkommer inspektor, sektionsrevisor samt av sektionsmötet vald
mötesordförande talmanspresidiet.

att under 5.9 i stadgan genomföra följande ändring:

Mötesordförande Talmanspresidie

att under 5.9.1 i stadgan genomföra följande ändringar:

Mötesordförande Talmannen väljs av sektionsmötet p̊a förslag av sektionsstyrelsen. Mötesordföranden
Talmannen f̊ar ej vara medlem av sektionsstyrelsen.

att under 5.9.2 i stadgan genomföra följande ändring:

Mötesordföranden Talmannen ska leda sektionsmötet i överensstämmelse med stadgan, reglementet
samt av sektionsmötet fastslagen mötesordning.

att under 5.9.3 i stadgan genomföra följande ändring:

Mötesordförande Talmannen behöver ej vara medlem av sektionen.

att ta bort 5.9.4 i stadgan:

Vald mötesordförande har närvaro- yttrande- samt förslagsrätt p̊a aktuellt sektionsmöte.

att under 5.9 i stadgan lägga till 5.9.5:

Talmanspresidiet best̊ar av talman och övriga ledamöter i enlighet med reglementet.

att under 5.11.3 i stadgan genomföra följande ändring:

Vid lika röstetal i sakfr̊aga avgörs fr̊agan av mötesordföranden talmannen.

att under 5.12.3 i stadgan genomföra följande ändring:

En person kan endast väljas om han/hon denne är närvarande eller har gett sektionsstyrelsen talmannen
sitt skriftliga bifall till att bli vald.
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Reglementesändringar

att under 5.3.1 i reglementet genomföra följande ändring:

Sektionsmötet skall p̊a sitt första möte varje verksamhets̊ar anta en sammanträdesordning mötesordning
p̊a förslag fr̊an sektionsstyrelsen föreg̊aende verksamhets̊arets talman.

att under 5.4.4 i reglementet genomföra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 4 utöver de i stadgarna definierade åliggandena
välja:

• Dragos.

• Sektionsstyrelse.

• Valberedning.

• Studienämnden, förutom årskursrepresentant.

• Förtroendeposter i Djungelpatrullen.

• Adjutanter i Djungelpatrullen.

• Förtroendeposter i F6.

• Ledamöter i F6.

• Förtroendeposter i Focumateriet.

• Ledamöter i Focumateriet.

• Revisorer.

• Talmanspresidiet.

att under 5 i reglementet lägga till 5.5 ”Talmanspresidiet”:

att under 5.5 i reglementet lägga till följande paragrafer:

5.5.1 Talmanspresidiet best̊ar av talman, vice talman och sekreterare.

5.5.2 Det åligger talman att skicka ut kallelse och slutgiltiga handlingar inför sektionsmöten, lägga
förslag p̊a en mötesordning inför verksamhets̊aret första sektionsmötet samt leda sektionsmöten.

5.5.3 Det åligger vice talman att stödja talmannen i dennes arbete.

5.5.4 Det åligger sekreterare att föra protokoll under sektionsmöten samt tillse att protokollet justeras
och ansl̊as i tid.

5.5.6 Vid talmannens fr̊anvaro övertar vice talman dennes åliggande och befogenheter.
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5.5.7 Under sektionsmöten skall talmanspresidiet tilltalas Herr/Fru talman/vice talman/sekreterare.

5.5.8 Talmanspresidet ska i sitt arbete agera opartiskt.

5.5.9 Vid vakant post i talmanspresidiet väljer sektionsmötet in en person för det aktuella sektionsmötet
p̊a förslag av styrelsen. Personen f̊ar vara medlem i sektionsstyrelsen; förutom när det gäller talman
samt vice talman när denne skall överta talmannens arbete.

5.5.10 Datum för ordinarie sektionsmöten ska fastställas av talmanspresidet p̊a ett styrelsemöte i samr̊ad
med styrelsen.

att under 7.1.2 i reglementet genomföra följande ändring:

• En kan ej inneha fler än en position i sektionsstyrelsen.

• Revisor, talmanspresidiet, oberoende SAMO, eller ledamot av valberedningen kan ej vara
medlem av sektionsstyrelsen.

• Ledamot av sektionsstyrelsen kan ej inneha annan förtroendepost.

att under 7.2.3 i reglementet genomföra följande ändring:

Kallelse till styrelsemöte skall senast tv̊a dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av sektions-
styrelsen, medlem av kommitté och nämnd, revisorer, oberoende SAMO, talmanspresidiet samt
övriga berörda funktionärer.

att lägga till ny punkt 7.2.6 i reglementet:

Talmannen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Vid fr̊agor som direkt berör sektionsmöten har
talmannen även rösträtt.

att under 7.3.1 i reglementet stryka:

till sektionens medlemmar skicka ut kallelse och slutgiltiga handlingar till sektionsmöte i samband med
att dessa dokument ansl̊as.

att under 7.3.5 i reglementet göra följande ändring:

att tillse att protokoll fr̊an s̊aväl styrelse- som sektionsmöten ansl̊as.



Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

2018-11-28

Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppdatering av styrdokument

Bakgrund

Under det senaste sektionsmötet diskuterades varför det var styret som lade fram en proposition för att
välja in en särskild ledamot, motivationen till detta var att det var de d̊a r̊adande praxis. För att göra
processen mer tydlig och säker vill styret göra det möjligt för en k̊armedlem att söka särskild ledamot,
om denne s̊a vill.

Utöver detta fungerar inte en del av formuleringen kring betalning för särskilda ledamöter med det
kontrakt som sektionen skriver med k̊aren. För att lösa det föresl̊ar sektionsstyrelsen att vi ska genomföra
en ändring i stadgan.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 2.8.1 i stadgan lägga till följande punkt:

K̊armedlem vid Chalmers Tekniska Högskola har rätt att söka till särskild ledamot. K̊armedlem som
önskar söka särskild ledamot skall meddela detta till sektionsstyrelsen och talmanspresidiet senast
6 läsdagar i förväg.

att under 2.8.1 i stadgan genomföra följande ändring:

Särskild ledamot är k̊armedlem vid Chalmers tekniska högskola som sektionsmöte med minst 2/3 ma-
joritet beslutar, och som betalat sektionsavgift skänkt en summa motsvarande sektionsavgiften till
sektionen.



Proposition om FnollKs representant i FARM Sektionsstyrelsen

Proposition om
FnollKs representant i FARM

Sektionsstyrelsen

Bakgrund

FARM har sedan länge haft en representant fr̊an sittande FnollK i kommittén. Sedan 2015, d̊a sponschefen
i FnollK avskaffades, har dock dennes roll förlorat stora delar av sitt syfte.

FnollK söker inte längre aktiv spons till mottagningen och i FARMs regelbundna sökande efter spons
ing̊ar numera även spons under mottagningen, t.ex. lunchföreläsningar för Nollan. Givetvis behöver
FARM kommunicera med FnollK gällande mottagningsspons, men detta kan givetvis göras utan att en
representant fr̊an FnollK sitter med i FARM.

P̊a senare år har det ocks̊a blivit tydligare att de år d̊a FARM har väldigt f̊a medlemmar s̊a finns
det en risk att representanten fr̊an FnollK behöver stötta FARMs verksamhet, vilket d̊a tar tid fr̊an
arbetsuppgifterna i FnollK. När FARM istället har m̊anga medlemmar behövs inte representanten alls.
Rimligen bör det inte ligga p̊a en enskild medlem i FnollK att stötta FARM i sv̊ara tider.

Yrkande

att i reglementet 9.4.1 stryka ”En ledamot fr̊an FnollK”

att i FARMs arbetsbeskrivning ocks̊a ta bort posten under ”1 Allmänt” och stryka punkt 4.4 i sin
helhet.

att i FnollKs arbetsbeskrivning under 3.2 stryka ”bland sina ledamöter utse en representant för att sitta
med i FARM.”

1



Sektionsstyrelsen
Proposition - Ändring av budget

2018-11-28

Fysikteknologsektionen

Proposition - Ändring av budget

Bakgrund

Under den senaste läsperioden har styret godkänt tv̊a större äskningar: en för en projektor och en för
en skrivare. De likvida tillg̊angarna finns, men styret vill inte tömma sektionspotten för att lämna den
öppen för mindre äsknignar. För att tillgodose dessa äskningar anser styret att det lämpar sig att ändra
p̊a budgeten.

Nedan följer bakgrunderna för äskningarna fr̊an äskarna.

§1.1 Bakgrund äskning projektor

Under verksamhets̊aret 17/18 togs ett initiativ för att uppgradera sektionens mediautrustning i form
av en ny projektor. Resultatet lämnade en del att önska, och därmed föresl̊ar jag att sektionen i år
istället avsätter en mer substantiellt summa pengar för att utrusta Focus med en ny projektor samt en
ny projektorduk. Efter en del efterforskningar verkar strax under 6000 kronor vara en bra niv̊a för att f̊a
en stabil projektor med HD-upplösning, modern digital anslutning samt tillräcklig ljusstyrka. För en duk
av storlek anpassad till projektorn bildvinkel och avst̊and till Focus vägg verkar 1500:- vara en lagom
niv̊a. Slutligen verkar det lämpligt att även köpa in en nytt fäste till projektorn. Det har visat sig lite
sv̊arare att ta fram ett konkret förslag p̊a modell här, men de flesta rimliga verkar ligga runt 500:-.

§1.2 Bakgrund skrivare

Med bakgrund av att skolans skrivare är väldigt lukrativa med när de fungerar och inte, samt att en
egen skrivare är n̊agot billigare i längden skulle jag vilja äska 6000 kr för att köpa en skrivare som aktiva
p̊a sektionen kan använda för att skriva ut A4 och A3 i färg. Detta skulle reducera arbetsbördan F6 och
DP, samt förenkla arbetet för resterande sektionsaktiva som vill använda en skrivare i sitt arbete.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att lägga till budgetposten Äskning Skrivare p̊a 6000kr till sektionsbudgeten.

att lägga till budgetposten Äskning projektor p̊a 10 000kr till sektionsbudget.



Motion om ändring av FIFs status Tarek Alhaskir

Motion om
ändring av FIFs status

Tarek Alhaskir

Bakgrund

FIF är redan strukturerad som en kommitté, och genom att byta dess status i sektionen s̊a kommer det
att etablera föreningen och att öka intresse av att söka vilket g̊ar hand i hand med k̊arens m̊al att främja
idrot och bättre fysisk och psykisk hälsa bland chalmerister .
Dessutom f̊ar sittande egen komtroll och mer eget ansvar vilket innebär att det blir mindre arbetsbelast-
ning p̊a poster som i nuläget sköts dessa för FIF till exemple ekonomi.

Yrkande

att under punkt 10.1 (Förteckning) i reglementet:
stryka Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF.

att stryka punkt 10.4 Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF i reglementet.

att under punkt 9.2.1 (Förteckning sektionskommittéer) i reglementet:
lägga till Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF

att lägga till punkt 9.9 FIF

att lägga till punkt 9.9.1:
FIF best̊ar av följande poster

• Ordförande

• Kassör

• 0-5 ledamot

Där ordförande och kassör är förtroendeposter.

att lägga till punkt 9.9.2:
Verksamheten skall drivas i icke vinstdrivande syfte. Vid räkenskaps̊arets slut skall kommitténs
tillg̊angar upp till 0,659 basbelopp överg̊a till nästkommande års kommitté. Tillg̊angar därutöver
tillfaller sektionen. Visst utrymme för representation f̊ar förekomma.

1



Motion om ändring av FIFs status Tarek Alhaskir

att lägga till punkt 9.9.3:
Det åligger Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF:

att anordna idrottsarrangemang.

att öka idrottsintresset hos F- och TM-teknologen

att tillse att Fysikteknologsektionen är representerad i samtliga Chalmersmästerskap.

att ha en bra samverkan med Chalmers idrottsförening

att lägga till punkt 9.9.4:
Det åligger Fysikteknologsektionen Idrottsförening ordförande:

att tillse att kommitténs åligganden utförs.

att fungera som kontaktlänk mellan FIF och andra föreningar p̊a sektionen samt sköta kontakten
med andra sektioners idrottsföreningar.

att tillsammans med kassören ansvara för Fysikteknologsektionens Idrottsförenings ekono-
mi.

att lägga till punkt 9.9.5 Det åligger Fysikteknologsektionen Idrottsförenings kassör:

att tillsammans med ordföranden ansvara för Fysikteknologsektionens Idrottsförenings eko-
nomi.

att i överstens fr̊anvaro leda Fysikteknologsektionens Idrottsförenings arbete.

att lägga till punkt 9.9.6 Det åligger FIF-Ledarmot

att hjälpa FIF- ordföranden i dennes uppgifter s̊a att de utförs p̊a bästa sätt

att reglementeförändringen ska träda i kraft till invalet av FIF 19/20.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Ändring av FIFs status

2018 - 12 - 06

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Ändring av FIFs status

Bakgrund

Att ändra en funktionärs status till kommitté är ett stort beslut, med flera konsekvenser för sektionseko-
nomin och organisation. För att kunna göra ett beslut kring motionen krävs därför b̊ade ett ekonomiskt
och organisationellt beslutsunderlag. Eftersom beslutsunderlaget saknas yrkar Styret att motionärerna
utvärderar möjligheten tills nästa sektionsmöte, s̊a att konsekvenserna av beslutet är tydlgia.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.

1



Motion om benämning av medlemmar i BakisclubbenA. Golic, A. Alm, E. Nilsson, H. Johansson, S. Ponce, W. Blomström

Motion om
benämning av medlemmar i Bakisclubben

A. Golic, A. Alm, E. Nilsson, H. Johansson, S. Ponce, W. Blomström

Bakgrund

Under föreg̊aende sektmöte i vilket Bakisclubben skapades bestämdes hastigt och utan stor betänketid
att medlemmar i Bakisclubben benämns “bullbakare”. Detta namn är dock missvisande för den aktivitet
som Bakisclubben planerar att bedriva, d̊a vi även planerar att vid vissa tillfällen arrangera s̊a kallade
“Bakisbruncher” efter stora festligheter. Därför vill vi yrka att den officiella benämningen ändras fr̊an
“bullbakare” till “bakis”, n̊agot som vi känner passar bättre till den aktivitet som BC bedriver.

Yrkande

att under paragraf 10.13.1 i reglementet genomföra följande ändring:

• BC best̊ar av 0-6 bullbakare

• BC best̊ar av 0-6 bakisar

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Benämning av medlemmar i Bakisclubben

2018 - 12 - 06

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Benämning av medlemmar i Bakisclubben

Bakgrund

Styret anser att namnändringen motionärerna har lagt fram ligger i god linje med BakisClubbens (BC)
allmänna syfte. Att tydliggöra BC’s bakarrangemang och i motionen åsyftade bruncher i sina postnamn
skulle vara en positiv förändring för funktionären. Därutöver är det skitkul.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.

1



Valberedningen 2018/2019
2018-12-04

Fysikteknologsektionen

Nominering FARM 2019
Ordförande: Karim Hasseli

Motivering: Karim har visat ett ge-
nuint intresse för FARM:s verksamhet,
och att han är villig att lägga ner den
tid och energi som krävs. Han sätter
upp tydliga mål och arbetar hårt för att
uppnå dem. Hans lyhördhet och omtan-
ke om gruppens välmående gör att han
lämpar sig väl för rollen som ordföran-
de.

Vice Ordförande: Alexander Samuelsson

Motivering: Med sin tidigare erfaren-
het av ledarskap och att arbeta i pro-
jekt tror vi att Alexander kommer vara
en utmärkt vice ordförande. Han månar
om gruppens bästa, och har visat stort
intresse för att öka FARM:s synlighet
på sektionen.

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



Valberedningen 2018/2019
2018-12-04

Fysikteknologsektionen

Kassör: Ruben Seyer

Motivering: Med sitt lugn och sin or-
ganisatoriska förmåga tror vi att Ru-
ben kommer passa utmärkt i rollen som
kassör. Han har visat intresse för den
ekonomiska delen av verksamheten, och
hans tidigare erfarenheter borgar för
välskött bokföring.

Gruppmotivering: Valberedningen tror att denna grupp har goda förutsättningar att
skapa ett FARM som kommer bidra till sektionsnyttan och utveckla föreningen under året. De
nominerade har visat stort engagemang och strävar mot samma mål.

Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i FARM:

• Jonathan Bengtsson

• Andreas Führ

• Axel Johansson

• Martin Lidén

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



Valberedningen
2018-12-04

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK
Ordförande: Hugo ”Toss” Lom

Motivering: Hugo har under aspning-
en visat upp ledaregenskaper som byg-
ger på sunda värderingar, ett ödmjukt
sätt och en förmåga att ta in och lyss-
na på andras åsikter. Han har uppvi-
sat stort tålamod och utstrålar en lug-
nande aura. Med dessa egenskaper har
han vunnit gruppens förtroende som en
stabil ledare. Hugo kommer som ord-
förande inte backa från att ta jobbiga
konfrontationer men kommer också att
bidra med många ideér till FnollKs ar-
bete.

Vice Ordförande: Lina “HAJP!!!” Wincent

Motivering:Med sitt stora driv och
inspirerande personlighet kommer Lina
vara en värdefull tillgång för att stän-
digt hålla allas humör uppe och föra
FnollKs arbete framåt. Hon är en struk-
turerad person som går in dedikerat för
allt hon gör. Hon och Hugo komplette-
rar varandra bra och vi tror verkligen
att de kommer leda FnollK till nya höj-
der. Hon bidrar dessutom med mycket
stor HAJP!!!

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



Valberedningen
2018-12-04

Fysikteknologsektionen

Kassör: Thea “Thetris” Mattsson

Motivering: Gruppen har oerhört stor
respekt för Thea och hon har uppvisat
stor förmåga att avväga när det är dags
att sätta ner foten, vilket i kombina-
tion kommer leda till att FnollK hål-
ler sin alltid så välfyllda budget. Hon
är ansvarsfull, beslutsam och struktu-
rerad, vilket kommer göra att hon utför
sitt arbete väl men har även visat god
självinsikt och kunskap om sin mänsk-
lighet så att hon kan undvika överbe-
lastning. Utöver dessa goda egenskaper
har hon stort intresse för stålar och är
någon gruppen kan vända sig till oav-
sett vad det gäller.

Gruppmotivering: De nominerade ledamöterna i FnollK har visat stöd för såväl varandra
som för de nominerade till förtroendeposterna. Ledamöterna kommer vara en frisk fläkt som
förnyar kommittén, de är engagerade, drivna och har alla visat intresse för respektive leda-
motsposter och har attribut som gör dem lämpade och värdiga för arbetet. Gruppen kommer
lätt få Nollans förtroende, precis som de fått vårt, då de är i allra högsta grad pålitliga och
inspirerande individer.

De nominerade, utan inbördes ordning, är:

• Linus “Truten” Sundström

• Fredrik “NL” Nyström Lindé

• Arvid “grus korn” Andersson

• Mats ”Billy” Richardsson

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