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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid sektionsmöte

12 12 2019

Tid: 17:25
Plats: HA1

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:25 av Fysikteknologsektionens talman David Winroth!

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
David Winroth 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 justerare
Felix Augustsson nominerar sig själv och Albert Johansson, men Albert avsäger sig denna nominering.
Tarek Alhaskir nominerar sig själv.

Beslut: Att välja Felix Augustsson och Tarek Alhaskir till justerare.

§4 Val av rösträknare
Tobias Wallström nominerar Tobias Gabrielii. Karim Hasseli nominerar sig själv.

Beslut: Att välja Karim Hasseli och Tobias Gabrielii till rösträknare.

§5 Fastställande av föredragningslistan
Ett yrkande på ändring i föredragningslistan har skickats in av Jack Vahnberg i hans frånvaro.

Beslut: Att fastställa föredragningslistan med ändringarna.

§6 Adjungeringar
Johanna Stenmark vill inadjungeras.

Beslut: Att inadjungera Johanna Stenmark med närvaro- och yttranderätt.
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§7 Föregående mötesprotokoll
Talmanspresidiets sekreterare Emma Lundqvist informerar om att det föregående protokollet justerades
och anslogs i tid.

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

§8 Meddelanden
§8 a Kårledningen
Sektionens kårkontakt Emilia meddelar att Västtrafiks chalmerskort kommer dras in efter jul, och att
de arbetar på en annan lösning för billigare transport mellan Chalmers olika campus. Hon meddelar
även att strukturen för teknologäskningar har ändrats, vilket innebär att äskningar som görs nu kan
godkännas oftare av kåren.

Emilia informerar entusiastiskt mötet angående morgondagens luciatåg och önskar alla hjärtligt väl-
komna dit, samt nämner ännu ett evenemang som kommer ta plats i januari. Hon nämner även student-
barometern som kommer öppna 21:a januari, och rekommenderar att alla svarar på den samt nämner
att den sektion med högst andel besvarande sektionsmedlemmar på denna enkät kommer vinna ett pris.
Ytterligare en enkät om vad Chalmers studenter har för åsikter om kåren kommer släppas dagen efter
detta sektionsmöte.

§8 b Talmanspresidiet
Presidiets vice talman Joseph Löfving presenterar att man under mötets gång kan skicka in nomineringar
till dumvästen. Herr talman presenterar att anonyma åsikter vid personval under mötets gång kan skickas
in till talmanspresidiet via mejl.

§8 c Styret
Sektionens SAMO Sara Nordin Hällgren förklarar bakgrunden till värmeproblemet i Gustaf Dalén-salen,
och nämner hennes fortsatta engagemang i att driva arbetet för att lösa detta. Sara nämner även att
den dåliga ventilation som varit i ÖG och KINSLS nu skall ha förbättrats, samt några fler förbättringar
som gjorts sedan föregående sektionsmöte tack vare sektionsmedlemmarnas enkätsvar.

Tobias Wallström presenterar det långt ifrån optimala förslaget att ha möjlighet till att kontakta
SAMO via Twitter.

Styrets vice ordförande Tarek Alhaskir nämner det arbete som F-Styret gjort under den senaste
läsperioden, samt påminner om den proposition som senare under mötet skall tas beslut om. Tarek
nämner även att marknadsföring av F-Styret har gjorts, och att de har förhoppningar om att de skall
synas mer och därför skapa ett större intresse för Styret. Fysikteknologsektionens hemsida påstås nu
uppfylla de krav som ställs av GDPR.

Styrets kassör Tobias Gabrielii uppmuntrar sektionsmedlemmarna till att äska pengar då det finns
pengar kvar i sektionens budget, samt att de kommer hålla en konstant uppdatering om sektionens
ekonomi så att denna information finns tillgänglig.

Tarek nämner att diverse representationsplagg för sektionen kommer säljas senare under kvällen.

§8 d FOC
Focumateriet presenterar att de kommer sälja snacks under sektionsmötet, och nämner att de har några
få kondomer kvar till sektionsmedlemmarna som kan tänkas behöva detta då de uppmuntrar till safe sex.

Hattar som införskaffats till talmanspresidiet presenteras, och motionen som ålade FOC detta arbete
förklaras kort. Talmanspresidiet bär sina nya representationsplagg med stolthet.
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§8 e Miljöarbetsgruppen
Miljöarbetsgruppen presenterar sig själva och deras åsikt kring sektionens brist på miljöpolicy, och näm-
ner att de därför kommer ge ett förslag på miljöpolicy, göra lite små projekt för att visa upp miljöarbete,
och se till att sektionen följer upp detta miljöarbete. De poängterar även att man kan kontakta Styret i
det fall att man vill deltaga i detta arbete.

§8 f SNF
Som ordförande i SNF presenterar Albert Johansson att det finns ett dokument på studentportalen som
innehåller förklaringar kring olika studiesituationer som berör tentor och dylikt. Han presenterar även
ändringar som gjorts på SNF:s sida på Ftek för att sektionsmedlemmar skall kunna skicka in tankar och
åsikter rörande kurser till SNF när helst de vill under läsåret, samt att information angående diverse
frågor gjorts lättare tillgängliga.

§9 Uppföljning av beslut
Inga beslut behöver följas upp.

§10 Fastställande av beslut
§10 a Fyllnadsval av Sektionsaktiva

i) Gameboy

ii) Sångförmän

iii) FinForm

iv) Bakisclubben

v) BalNgt

vi) Valberedningen

Beslut: Att fastställa Styrets fyllnadsval.

§10 b Val av tillfällig post i Valberedningen
Beslut: Att fastställa Styrets val av Sara Nording Hällgren till tillfällig post i valberedningen för
FnollK.

§11 Inval av särskild ledamot
Johanna Stenmark söker särskild ledamot. Johanna förklarar sig ha bytt till maskinteknologsektionen i
höst, men att hon ändå önskar vara kvar hos fysikteknologsektionen.

Beslut: Att välja Johanna Stenmark till särskild ledamot.
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§12 Revisionsberättelse Styret 18/19
Olle Lexell som revisor presenterar revisionsberättelsen för Styret 18/19 samt informerar mötet att han
anser att de kan ansvarsbefrias.

Beslut: Att bevilja Styret 18/19 ansvarsfrihet.

§13 Propositioner
§13 a Införandet av sektionsföreningar
Då propositionen innehåller stadgaändringar behöver sektionsmötet rösta in detta igen med de ändringar
som gjorts under föregående sektionsmöte.

Beslut: Att bifalla propositionen med ändringarna.

§14 Motioner
§14 a Powerboard till Lord of the Rings
Motionen presenteras kort då målet är att flipperspelet Lord of the Rings som befinner sig på Focus skall
vara spelbart igen. Motionären dricker FOCCO och får mest frågor om detta. FOCCO innehåller enligt
osäkra källor inte piss.

Hannes presenterar att Styret gillar detta förslag, och att många tycker om detta flipperspel. Styret
har föreslagit ändringen att förtydliga i motionen att sektionen skall betala för detta, vilket FOC jämkar
sig med.

Beslut: Att bifalla motionen med ändringarna.

§14 b Sektionssång
Motionärerna presenterar motionen och visar stort intresse för att sången i fråga skall bli sektionens
sektionssång, samt att denna skall tas upp i början av varje sektionsmöte.

Per efterfrågan tar motionärerna fram texten till låten som motionen berör, och herr vice talman tar
upp denna vilket leder till att sektionsmötet sjunger denna tillsammans. Privata sånglektioner erbjuds
efter detta till de förvirrade sektionsmedlemmar som inte förstår sig på melodin i denna sång. Karim
yrkar på att låten skall sjungas ännu en gång för att räkna stavelserna i låten, vilket mötet i klar majoritet
inte vill göra.

Hannes presenterar Styrets positiva åsikt om sången i fråga, men att de vill att mötet skall få be-
stämma ifall de vill sjunga denna vid varje sektionsmöte.

Felix yrkar på att låten skall göras till sektionssång, men att denna ej skall behövas ta upp vid varje
sektionsmöte.

Styret tycker att ha en sektionssång inte har något rimligt syfte. Motionärerna tycker själva att
invalet av sektionssången skulle öppna upp fler dörrar och nämner tidigare inval, som även de uttrycks
som att sakna rimligt syfte, av både en sektionsflagga samt valen Åke som sektionsmedlem. Det nämns
att andra sektioner på Chalmers har sektionssånger. Tanken bakom motionen är enligt motionärerna att
sektionssången bör finnas till för att man skall kunna ta upp den vid tillfällen som anses passande.

Styrets ordförande Fredrik Meisingseth nämner att om sången påbörjas vid en specifik tidpunkt på
fredagar så kommer det sista ”Dragos” att sjungas exakt då Djungelpatrullen ringer i sin klocka vid
17:23.

Rösträknaren Karim påstår att han inte kan räkna.

Beslut: Att bifalla motionen med ändringar.
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§15 Val av sektionsposter
§15 a FARM

i) Val av ordförande
Det finns 2 sökande.

• Richard Svensson (nominerad), TM1. Har körkort, och söker för att gemene sektionsmedlem
skall få jobb.
Den sökande har under det senaste året innan Chalmers handlat i aktier, och haft strax över
30000 kr som högsta månadslön. Den sökandes största flex är ”120 bänk”. Han påstår sig
själv inte vara särskilt bra på att sälja människor, och nämner att han har svårt för att sätta
sig in i andras situationer, men att han tycker det är kul med operativt ansvar. Vid kritik
går den sökande hem och gråter, men han gillar åtminstone chunky salsa till sektionsmötets
förtjusning. Den sökande har ingen tidigare erfarenhet med att sitta i en styrelse. Avslutar
”it’s a-me” med ett ”va?” varefter han lägger till att han är en boomer. Tror att han kommer
lära sig att skapa nya kontakter, och då han gillar att se helhetsbilden av saker och ting så
intresserar detta därför honom till att söka just ordförandeposten. Den sökande kan nästan
rita ett e. Den sökande gillar guld och uttrycker sin positiva åsikt till att man alltid skall ”ha
lite eld på sig”.

• Mert Roj, F2. Har inte tagit körkort, och söker för att han vill ha pengar.
Vet inte hur mycket han kan bänka, men planerar ändå att spela fult i ett slagsmål mot den
andra sökande så detta verkar inte ha så stor betydelse. Tycker att möten är kul och begär att
Felix Augustsson skall fråga honom frågor. Han gillar en blandning av slät och chunky salsa,
och tror att SAMO kallar honom tjock då hon ber om ett tydligare svar. Han hittar inte till
FARM:s rum, men tror inte att det bör vara så svårt att lista ut vart detta rum befinner sig.

Valberedningen presenterar sin nominering av Richard.
Tarek uttrycker sin åsikt att det är viktigt att kunna säga att man inte vet då någon frågar en
fråga man inte kan svara på. Karim från FARM uppskattar den nominerades entusiasm och tycker
att han verkar som en rimlig kandidat till ordförandeposten i FARM.

Beslut: Att välja in Richard Svensson till ordförande i FARM.

ii) Val av vice ordförande
Det finns 1 sökande.

• Valter Schütz (nominerad), F1. Har körkort, och söker för att han vill bidra till sektionen,
samt att han strävar efter personlig utveckling.
Den sökande påstår att ”FARM är coola och har pengar”, och han kan även ge en detaljerad
förklaring om hur man hittar till FARM:s rum. Han har som mål att FARM skall dra in mer
pengar, samt att leva upp till det goda arbete föregående års FARM har gjort. Den sökande
påstår att han gärna slipper byråkratin som man utsätts för på positionen som ordförande,
men är redo att hoppa in om det behövs. Den sökande har aldrig spelat FarmVille. Han har
som mål att arbeta med det tidigare FARM tyckt varit dåligt, och uttrycker sig finna idén till
ett arrangemang av en brunch tillsammans med Bakisclubben som mycket roligt. Den sökande
tänker investera i 13 aktier i FTEK, och kan rita ett acceptabelt U.

Valberedningen presenterar sin nominering av Valter.
Alexander i FARM uttrycker sin åsikt att Valter har god potential att bli en bra vice ordförande i
FARM.
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Beslut: Att välja in Valter Schütz till vice ordförande i FARM.

Mötet sätter en tidsbegränsning på 3 minuter till utfrågningen som kommer ske under nästkom-
mande inval i FARM.

iii) Val av kassör
Det finns 1 sökande.

• Filip Rydin (nominerad), F1. Har körkort, och söker av samma anledning som den sökande
till posten som vice ordförande i FARM.
Vill gärna fånga en fiskbulle då han fiskar, och kallar sedan sig själv för basic då han nämner
mozarella som sin favoritost. Den sökande uttrycker även sin försmak för att dricka te snarare
än kaffe. Han tänker investera så mycket FARM har råd med i FTEK-aktier, men förväntar
sig inte kunna dra in lika mycket pengar som tidigare års FARM. Den sökande kan inte rita
B, men gör ett tappert försök.

Valberedningen presenterar sin nominering av Filip.
Karim från FARM uttrycker den potential till stabilitet som den sökande kan bidra med till grup-
pen. Alexandru Golic tycker att den sökandes inblick i FARM:s framtida inkomster är sund.

Beslut: Att välja in Filip Rydin till kassör i FARM.

Herr talman yrkar på att ajournera mötet till 20:20, vilket missförstås av mötet som år 2020.
Mötet ajourneras till 20:35!

iv) Val av 0-5 ledamöter
Det finns 2 sökande.

• Elias Stenhede Johansson, F1. Har inte körkort, och söker då det verkar kul, utvecklande, och
han vill även kunna bidra till sektionen. Han tycker kommande FARM verkar som en rolig
grupp.
Den sökande vill bidra med positiv energi, tid och hjälp med planering, och tycker att kontakter
till näringslivet är ett av FARM:s viktigaste bidrag. Den sökande har stora förhoppningar och
vill mycket gärna tjäna mer än tidigare FARM har gjort, och nämner att han kommer bli
mycket lycklig ifall detta lyckas. Han funderar på intresset av studenter från olika årskurser
hos olika företag, men tror inte att det är ett jättestort hinder, och uttrycker i samband med
detta sitt intresse för att organisera event för många personer. Den sökande påstår sig inte
kunna spå framtiden, men han tror trots detta att det svåraste med arbetet inom FARM
kan vara att behålla tidigare kontakter som skapats med diverse företag samtidigt som man
arbetar på att utöka FARM:s arbete.

• Alexander Malmquist, F1. Har körkort, och söker för att det verkar roligt och bidragande på
ett positivt sätt.
Denna sökande söker FARM mycket spontant, men planerar att försöka göra förbättringar.
Han tror sig kan vara ett bra stöd till gruppen, och ser gärna att han arbetar med att hjälpa
de andra med att anordna olika arrangemang. Den sökande känner de flesta andra invalda och
sökande till FARM och verkar positivt inställd till gruppen, men vet inte vilka olika poster
som finns i FARM utöver arrangemangsansvarig. Den sökande jobbar gärna med att öka de
andra medlemmarnas engagemang.
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Elias uttrycks tidigare ha arrangerat och arbetat med liknande saker under gymnasietiden, och
FARM tycker båda sökande verkar rimliga efter ett tidigare samtal med dem.
Invalsprocessen och formen av gruppen diskuteras intensivt då det finns två yrkanden som endast
skiljer sig i om man skall välja in tre eller fem ledamotsposter, och dramatiken detta skapar får
mötet att flera gånger diskutera kring samt införa och upphäva streck i debatten. Alexandru ut-
trycker att välja in som att ”sätta dit”, vilket mötet finner något komiskt. Gruppens helhet och
dynamik ligger under denna diskussion i fokus.
Trots att en medlem i sittande FARM har en annan åsikt än de resterande medlemmarna så
påstår Karim att det råder konsesus i hela FARM. Karim uttrycker även FARM:s missnöje med
att sektionsmötet inte tror på det FARM anser vara bäst för deras arbete.
Alexandru uttrycker att det antal poster som väljs in vid invalet under detta möte inte nödvän-
digtvis bestämmer huruvida FARM kommer få fler medlemmar efter detta eller ej, vilket har varit
en oroande fråga hos sittande FARM som påstår att 6 personer är ett rimligt antal sittande, och
hela mötet applåderar då de är trötta på den långdragna diskussionen kring detta inval.

Beslut: Att välja in Elias Stenhede Johansson och Alexander Malmquist, samt vakantsätta
övriga 3 poster i FARM.

Mötet ajourneras till 21:37!

§15 b FnollK
i) Val av ordförande

Det finns 2 sökande.

• Carl Strandby (nominerad), F1. Har körkort, och söker då han vill göra nåt under sin tid
på Chalmers utöver sina studier och tycker att denna post har potential att ge många bra
erfarenheter som kan vara nyttiga även senare i livet.
Den sökande gillar kreativitet och vill komma med lekfullhet till FnollK och framtida Nollan,
och visar på sin förmåga att kunna förföra ord genom att säga ”tjena verbet, ska vi hem
och göra ett substantiv?” vilket mötet uppskattar. Han uttrycker sina positiva känslor kring
nollbrickstillverkningen, och nämner att han inte tror att detta arrangemang kan göras bättre
av nollK i sig utan att detta arbete snarare ligger på phaddergrupperna. Den sökande beskriver
rimliga handlingar kring att hantera en variation av problem som kan uppstå, och verkar vara
duktig på att arbeta i grupper även i fall då det existerar olika åsikter hos gruppmedlemmarna.
Den sökande kan inte rita kinas ledare Xi Jinping men är villig att ge det ett försök, vilket
sedan resulterar i en någorlunda igenkännbar avbildning av Nalle Puh. Den sökande får hela
sektionsmötet att genomföra en kort meditation, och byter sedan, med någorlunda god lycka,
en sko med Hugo Lom. ”It’s a-me” avslutas med ett entusiastiskt ”Wario!” från den sökande,
varpå svaret ”gurka” till denna fråga förklaras vara mycket orimligt. Den sökande påstår att
han inte tänker delta i dryckesleken ”treman” vid bordet på en finsittning, men nämner snabbt
därefter hur han kan tänka sig ta spelet med till toaletten istället. Den sökande påstår sig
vilja ha svart fluff på framsidan av ett potentiellt representationsplagg. Den sökande tycker
att de andra nominerade till FnollK verkar rimliga och kan definitivt tänka samarbeta med
dem, samt uppmärksammar att hela gruppens åsikter är av vikt för honom.

• Axel Prebensen, F3. Har körkort, och söker som ett nästa steg i sin resa på sektionen.
Den sökande kallas för Galten då han en gång i tiden råkat strypa en galt, och han stavar själv
sitt smeknamn som ”Jelzin”. Kim Il-sung är denne sökandes favoritdiktator, och hans åsikt
är att denne diktators bästa bedrift är sin existens. Han ritar en mycket vacker bild av denne
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diktator iklädd någonting liknande en DP-hatt. Den sökande deltar mycket gärna i treman
på finsittningar, och har som mål att mer sällan städa i sektionskorridoren, samt uttrycker
tydligt sitt intresse för sexuella innuendon involverande Theodor Jendle.

Valberedningen presenterar sin nominering av Carl.
Tarek påstår att Axel, trots möjliga inbillningar om detta, ej är ett rimligt val till ordförandeposten
i FnollK.

Beslut: Att välja in Carl Strandby till ordförande i FnollK.

ii) Val av vice ordförande
Det finns 2 sökande.

• Mathias Arvidsson (nominerad), F1. Har inte körkort, och söker då han tror att det kommer
vara roligt samt att han vill kunna bidra till sektionen.
Den sökande påstår sig kunna bidra med en välkomnande personlighet och förmåga att enga-
gera resterande medlemmar i gruppen, vilket är kvalitéer som är viktiga i gruppsammanhang.
Han tycker att chansen att få välkomna de nya studenterna på denna sektion är det arbete
som bäst passar honom jämfört med arbetet som utförs av andra kommittéer och föreningar.
Han vill mycket gärna arrangera en spårvagnsfest som möjligt arrangemang tillsammans med
en annan sektion. Den sökande respekterar Jesus, men förvandlar vatten till gult vatten i jäm-
förelse med Jesus själv, och skulle döpa en stjärna till Solen efter låten Solen given chansen.
Den sökande kan hantera grupper, och har en bra relation till den invalda ordföranden. Han
ritar ett tydligt streck i debatten.

• Jesper Jäghagen, F2. Sitter som ”vice vice” i DP, och söker då han vill vara vice i FnollK.
Den sökande vill utöka Raum till Raum 2, döpa om FnollK till Nollningspatrullen, samt skapa
en helt ny design till FnollK:s märke. Raum 2 med alternativt namn DPP-rummet kommer
vara öppet dygnet runt. Den sökande påstår sig kunna bänka 121 kg tack vare Slots, samt att
han kan förvandla vin till vatten eller vice versa.

Tobias Gabrielii påstår att sex är det optimala i kommittéer under presentationen av de sökande,
och SAMO påstår att inte alla sökande bör få en chans.
Valberedningen presenterar sin nominering av Mathias.
Jesper kallade mottagningen för nollning vilket mötet anser vara oacceptabelt, men mötet bortser
sedan från detta tack vare kårens användning av samma ord. Jesper kallas av tidigare invald
till FnollK för en ”trevlig liten haschtomte”, och Mathias påstås vara mycket entusiastisk till att
engagera sig i detta arbete sedan tidigare.

Beslut: Att välja in Mathias Arvidsson till vice ordförande i FnollK.

iii) Val av kassör
Det finns 4 sökande.

• Elsa Danielsson (nominerad), F2. Har körkort, och söker då hon vill arrangera en mottagning
då detta verkar mycket roligt.
Den sökande påstår efter sitt utlåtande att vete smakar bra att ”så länge det är säd så är det
gott”, och påstår sig även gärna bjuda på säd. Hon påstår att kassörsrollen kan passa henne
bra då hon är ansvarsfull och kan hålla koll på ekonomin, samt nämner att hon kan tänka
sig samarbeta med FARM för pengarnas skull. Hon gillar den resterande gruppen som blivit
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nominerad till FnollK, och kan även möjligtvis tänka sig gräva ett hål in till FOC:s rum för att
skapa bättre gemenskap med dem. För den ekonomiska vinst detta kan bringa så påstår den
sökande att hon kan tänka sig sälja Nollans nollbrickor då detta uttrycks vara ”bra business”.
Den sökande kan rita en purjolök, och gillar att göra Nollan besviken vilket leder till att hon
därför inte kan garantera behållandet av den svarta hårfärgen efter mottagningen.

• Oscar Nilsson, F1. Har inte körkort, och söker då han känner att han vill föra vidare ge-
menskapen och känslan han fått av mottagningen, samt få de nya studenterna att känna sig
välkomna.
Den sökande kan tänka sig kallas $trömming eller $urströmming, men lovar trots mötets för-
hoppningar inte att behålla sin naturligt svarta hårfärg efter kommande mottagning. Han kan
rita en glad fisk, och tycker att de tidigare invalda är genuint trevliga att umgås med samt
verkar likasinnade. Den sökande har tidigare suttit som kassör i TBK, samt engagerat sig
på andra sätt kring ekonomiska frågor, och han påstår att makt kan övergå till hybris. Den
sökande tror att hans brist på nominering har sin grund i hans reserverade person kring nya
människor, samt att han tidigare suttit i en förening och att då de utformar nomineringarna i
första hand vill låta andra prova på föreningslivet. Han påstår sig värna om gruppens välmå-
ende samt att han har ett genuint intresse för ekonomi, vilket skulle göra honom till en rimlig
kassör.

• Johan Bruhn, vill ej presentera sig själv då det är irrelevant. Han söker då han vill använda
FnollK:s budget till att köpa Slots till Nollan eller skippa mottagningen och spendera budgeten
på DuP:ar istället.
Den sökande påstår att det blir Styret som betalar allt, samt att alla pengar kommer gå till
Slots eller bättre mat under DuP:arna.

• Tobias Wallström, F3. Har körkort, och söker då han blev sårad av tidigare invalda och vill
få möjlighet att tvätta pengar och sedan hoppa av posten.
Den sökande har större fötter än den sittande kassören, och får en sko med en sax inuti kastad
i ansiktet av en kassörspatet. Han påstår sig kunna tvätta mycket pengar under en veckas
tid, och uttrycker specifikt denna stora mängd som ”3,82 kvantiljoner Zimbabwiska dollar”.
Den sökande tänker inte färga håret svart inför mottagningen, men kan möjligtvis gå med
på färgen röd med argumentet ”pizza är gott”. Han berättar att han tidigare har varit med i
ett barslagsmål och därför vill bråka med de som bråkar med honom, och nämner även hur
mycket han uppskattar den långa debatten.

Valberedningen presenterar sin nominering av Elsa.
Elsa nämns av flera vara en mycket rimlig kassörskandidat, och sittande FnollK uttrycker att Elsa
varit engagerad och driven, och att de tycker att detta kommer märkas tydligt för Nollan vid
mottagningen och bidra till ett mycket bra nollK. De nyinvalda till FnollK kan tänka sig sitta med
både Elsa och Oscar, och de gruppnominerade till andra poster i FnollK tycker att Elsa verkar som
ett väldigt rimligt val till kassörsposten trots att Oscar också verkar trevlig.

Beslut: Att välja in Elsa Danielsson till kassör i FnollK.

Valberedningens gruppnominering till FnollK väljs in automatiskt i enlighet med reglementet då de
nominerade förtroendeposterna valts in. Valberedningen läser upp gruppens nominering.

§16 Övriga frågor
Det finns inga övriga frågor.

9



Möte 2019/20:SEKT-02
Sektionsmötesprotokoll 12 12 2019
Fysikteknologsektionen, Chalmers

§17 Dumvästutdelning
De nominerade är:

• Isac Borghed: Tvingats kontakta fastighetsägare för att få upp en dörr då han inte säkrat bord på
den andra sidan dörren som därför ramlat och blockerat dörren så den inte kunde öppnas.

• Karim Hasseli: Kan inte räkna men nominerade sig själv till rösträknare och valdes till detta.

• Elsa Danielsson: Glömde sitt personliga bankkort i en laborationssal och skall nu ha koll på eko-
nomin i FnollK.

• Anton Wikström: Glömde betala faktura för sektionsbilen från SNF trots att han själv sitter som
bilnisse.

• Karim Hasseli: Berättade det exakta antalet röster vid en sluten votering istället för att endast ge
mötet det slutgiltiga resultatet.

• Tobias Wallström: Väcker ”ordningsfrågor” som inte är ordningsfrågor.

• Tobias Wallström: Kallade Karim för ”FARM:s ordförande, ‘Tarek‘”.

Mötet låter Karim räkna röster i en votering angående sin egen nominering ställd mot en annan trots
att han är partisk och vill vinna.

Tobias Wallström ställs mot sig själv i en votering.

§17 a Final: Karim Hasseli vs Tobias Gabrielii och Fredrik Meisingseth
Innehavarna av dumvästen, Tobias och Fredrik, presenterar anledningen till att de fått dumvästen, och
Karims dumvästnominering ställs mot deras.

Mötet finner Karim dum nog att ta över dumvästen för att han inte kunde räkna.

§18 Mötets avslutande
Mötet avslutas 00:06 av Fysikteknologsektionens talman David Winroth!
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Möte 2019/20:SEKT-02
Sektionsmötesprotokoll 12 12 2019
Fysikteknologsektionen, Chalmers

Bilagor

A Yrkande om föredragningslistan

B Nomineringar FARM

C Nomineringar FnollK

D Revisionsberättelse Styret 2018/2019

E Proposition - Införandet av sektionsföreningar

F Yttrande om proposition §19 a

G Motion - Powerboard till Lord of the Rings

H Motionssvar - Powerboard till Lord of the Rings

I Motion - Sektionssång

J Motionssvar - Sektionssång

K Fyllnadsvalda poster
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Yrkande om föredragningslistan Jack Vahnberg

Yrkande om
föredragningslistan

Jack Vahnberg

Bakgrund

Sektionsmöten, trots dess breda uppskattning, kan vara l̊anga och tröttsamma. Av denna anledning
kan det anses lämpligt att placera invalen efter Motioner och Propositioner. I föredragningslistan till
sektionsmötet 12 12 2019 har dock motsatt ordning valts.

Därför väljer författaren, in absentia, att yrka följande:

Yrkande

att Att flytta §14 och §15 till efter §12 och innan §13.

1



Valberedningen 2019/2020
2019-12-04

Fysikteknologsektionen

Nominering Farm 2020
Ordförande: Richard Svensson

Motivering: Valberedningen är över-
tygade om att Richard Svensson, med
ett stort intresse för Farm, kommer
göra ett utmärkt jobb som ordföran-
de. Med en tydlig vision för Farms
framtid, goda kommunikationsegenska-
per och tidigare erfarenheter kommer
han bli en bra ledare för gruppen.

Vice Ordförande : Valter Schütz

Motivering: Valter har god organisa-
tionsförmåga och viljan att bidra till
sektionen, han månar om gruppens
bästa. Detta kombinerat med hans lugn
och professionella attityd gör att vi an-
ser honom som en utmärkt kandidat
som vice ordförande i Farm.

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



Valberedningen 2019/2020
2019-12-04

Fysikteknologsektionen

Kassör : Filip Rydin

Motivering:Med sin empatiska karak-
tär och ansvarstagande förmåga kan Fi-
lip bidra med stabilitet till gruppen.
Med ett intresse för ekonomi och bud-
getering är valberedningen säkra på att
han har goda förutsättningar för att bi-
dra till ett gott kassaflöde nästa år.

Gruppmotivering: Valberedningen är säkra på att de nominerade tillsammans kommer ut-
veckla Farm och hjälpa sektionens medlemmar att komma i kontakt med arbetslivet. Med deras
olika erfarenheter och intressen kommer de nominerade i gruppen komplettera varandra väl.

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



Valberedningen
2019-12-04

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK
Ordförande: Carl “Aina” Strandby

Motivering: Carl har på ett moget
sätt visat en förmåga för ledarskap un-
der aspningen. Han har bidragit med
god stämning, och har vid behov lyft
gruppen med sina visdomar från tidiga-
re ideella engagemang. Carl har lyssnat
på gruppen, och gruppen har lyssnat
på hans sköna sånger. Vidare har han
stort förtroende från de mednominera-
de. Valberedningen är övertygad om att
han kommer kunna leda gruppen ge-
nom både motgångar och medgångar.

Vice ordförande: Mathias “Tommy” Arvidsson

Motivering:Mathias har under asp-
ningen visat att han bryr sig om grup-
pens välmående. Han ger energi och har
en positiv attityd som kommer att fö-
ra NollK-arbetet framåt. Även Mathi-
as har ett starkt förtroende från grup-
pen och kommer tillsammans med Carl
bidra med en bra stämning och stäm-
ma som kommer gynna gruppen under
året.

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



Valberedningen
2019-12-04

Fysikteknologsektionen

Kassör: Elsa “Wasabi” Danielsson

Motivering: Elsa har under aspning-
en visat prov på att vara både struktu-
rerad och noggran. Hon är handlings-
kraftig men ändå eftertänksam i sina
beslut, och kan säga nej när det be-
hövs. Valberedningen anser därför att
Elsa skulle passa mycket bra som kas-
sör. Med sin starka karaktär och föt-
terna på jorden kan hon hålla en stabil
stämma i FnollKören.

Gruppmotivering: Samtliga nominerade har haft en positiv attityd och visat ett stort enga-
gemang under hela aspingen. Vidare har de visat stort intresse att verka för sektionsnyttan och
välmåendet för sektionens medlemmar. Valberedningen är övertygad om att gruppen kommer
utföra FnollKs åligganden väl. Med en blandning av idésprutor och realister tror vi att deras
egenskaper kommer samspela bra under arbetets gång. Framför allt tror valberedningen att
gruppen kommer ha riktigt roligt tillsammans det kommande året!

De nominerade, utan inbördes ordning, är:

• August “Ceasar” Kälvesten

• Fredrik “Näzart” Skoglund

• Frida “Fortfarande inget aspnamn” Fjelddahl

• Jesper “Pastorn” Bergström

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





Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

Fysikteknologsektionen

Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

Bakgrund

Det har p̊a senare tid uppmärksammats att föreningsstrukturen p̊a sektionen inte ger mycket utrymme för
föreningar att växa och bli mer självständiga. Om man exempelvis som funktionär vill f̊a mer ekonomiskt
ansvar och sköta sin egen bokföring är det enda alternativ som finns i nuläget att göra om föreningen
till en sektionskommité vilket medför ett flertal åligganden som i m̊anga fall inte tycks vara relevanta för
föreningen i fr̊aga.
Under sektionsmötet läsperiod 3 diskuterades FIFs framtid som förening p̊a sektionen. En arbetsgrupp
hade ansatts för att utreda möjligheten till föreningens utveckling inom sektionen och de presenterade
under mötet tre förslag. Det alternativ som mötet d̊a ans̊ag vara det bästa alternativet var att man skulle
införa en ny kategori av föreningar.
Med detta som utg̊angspunkt har sektionsstyrelsen arbetat med att ta fram den nya föreningskategorin
Sektionsförening med syfte att agera som ett mellanting mellan sektionskommitté och sektionsfunktionär.
Sektionsföreningar skulle bland annat ha möjligheten att sköta sin egna ekonomi utan att ha åligganden
s̊a som att föreningen behöver vara representerad p̊a sektionsmöten.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

Stadgeändringar

att under 4.1.1 i stadgan göra 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



Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

8. Studienämnden

9. Sektionskommitéer

10. Sektionsföreningar

11. Sektionsfunktionärer

12. Intresseföreningar

att under 4.1.2 i stadgan göra följande ändringar:

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

Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till nämnder, sektionskommittéer, sektionsföreningar
och sektionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger under
deras verksamhetsomr̊ade.

att under 4.3.9 i stadgan göra följande ändringar:

Sektionsstyrelsen, förtroendevalda i kommittéer, föreningar och nämnder, valberedningen, studerande-
arbetsmiljöombud, talmanspresidiet samt revisorer och förtroendevalda funktionärer lyder direkt
under sektionsmötet

Ledamöter i kommittéer, föreningar och nämnder och funktionärer som ej nämns ovan lyder under
sektionsstyrelsen

att lägga till 5.4.1 i stadgan:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av varje läsperiod:

• Behandla verksamhets- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för eventuella sektionssty-
relse, studienämnd, kommittéer och sektionsföreningar som g̊att av efter föreg̊aende ordinarie
sektionsmöte.

att under 5.4.2 i stadgan göra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 1:

• Fastställa budget för sektionen.

• Behandla verksamhets-och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föreg̊aende års sektionsstyrelse,
studienämnd och sektionskommittéer som g̊att av under sommaren.

• Godkänna/underkänna de ledarmöter till sektionen tillhörande programr̊ad som sektionssty-
relsen föreslagit.

• Fastställa verksamhetsplan för sektionsstyrelsen innevarande läs̊ar.



Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

• Välja sektionsaktiva enligt reglementet.

• Var tredje år besluta om förlängt mandat för inspektor

att under 5.4.4 i stadgan göra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 3:

• Behandla verksamhets- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för sektionskommittéer som
g̊att av vid årsskiftet.

• Välja sektionsaktiva enligt reglementet.

att under 6.3.2 i stadgan göra följande ändring:

När valberedningen sammanträder har max tv̊a medlemmar ur berörd kommitté/styrelse/nämnd/förening/funktionär
närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt. Valberedningens ordförande är ordförande samt samman-
kallande för valberedningen.

att under 13.1.6 i stadgan göra följande ändring:

En revisor kan ej granska ekonomin för en kommitté, förening, nämnd eller sektionsstyrelse för ett år
d̊a denne var medlem av denna eller direkt p̊aföljande år.

att i stadgan lägga till paragraf 10 Sektionsföreningar

att i stadgan lägga till paragraf 10.1 Definition

att lägga till 10.1.1 i stadgan:

Sektionsförening p̊a sektionen skall ha ett i reglemente fastställt antal förtroendeposter.

att lägga till 10.1.2 i stadgan:

Sektionsförening p̊a sektionen kan ha ett i reglementet fastställt antal övriga medlemmar.

att lägga till 10.1.3 i stadgan:

Sektionsföreningens medlemmar tillsätts av sektionsmötet om inte annat anges i reglementet.

att lägga till 10.1.4 i stadgan:

Sektionsförening skall verka för sektionens bästa och ha en i reglementet fastslagen uppgift.

att i stadgan lägga till paragraf 10.2 Rättigheter

att lägga till 10.2.1 i stadgan:



Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

Sektionsföreningar äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler.

att i stadgan lägga till paragraf 10.3 Skyldigheter

att lägga till 10.3.1 i stadgan:

Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektio-
nens övriga styrdokument.

att lägga till 10.3.2 i stadgan:

Det åligger sektionsförening att lyda åläggande att vidta viss åtgärd eller utreda viss fr̊aga, om denna
kan anses ligga inom kommitténs verksamhetsomr̊ade, fr̊an sektionsstyrelsen.

att lägga till 10.3.3 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns åligger det dessa att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet
efter verksamhets̊arets slut.

att i stadgan lägga till paragraf 10.4 Ekonomi

att lägga till 10.4.1 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns skall sektionsföreningens verksamhet och ekonomi granskas av sektionens
revisorer.

att lägga till 10.4.2 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns skall sektionsföreningens bokslut ing̊a i sektionens bokslut.

att i stadgan lägga till paragraf 10.5 Förteckning

att lägga till 10.5.1 i stadgan:

Sektionens föreningar är listade i reglementet.

Reglementesändringar

att under 7.2.3 i reglementet göra följande ändring:

Kallelse till styrelsemöte skall senast tv̊a dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av sek-
tionsstyrelsen, medlem av kommitté och nämnd, revisorer, talmanspresidiet samt övriga berörda
föreningsmedlemmar och funktionärer.

att under 7.3.4 i reglementet göra följande ändring:



Sektionsstyrelsen
Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

2019-09-19

Det åligger sektionsstyrelsens kassör:

att fortlöpande kontrollera kommittéernas samt eventuella föreningars räkenskaper och bokföring.

att i reglementet lägga till paragraf 10 Föreningar

att i reglementet lägga till paragraf 10.1 Villkor för föreningsmedlemmar:

• En person kan ej inneha tv̊a ledamotsposter i samma förening.

• Eventuell ekonomiskt ansvarig i förening skall vara myndig.

att i reglementet lägga till paragraf 10.2 Förteckning:

att lägga till 10.2.1 i reglementet:

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:

att i reglementet lägga till paragraf 10.3 Åligganden:

att lägga till 10.3.1 i reglementet:

Det åligger varje sektionsförening:

• att följa åligganden enligt arbetsbeskrivning.

att lägga till 10.3.2 i reglementet:

D̊a ekonomiskt ansvarig finns åligger det denna:

• att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa för den ekonomiska situatio-
nen.



Yttrande om proposition §19 a

Hej!
Om propositionen §19 a verkar gå genom vill jag komma med följande yttrande:
Samtliga ställen som det står ”förening” bör bytas till ”sektionsförening” för att öka tydligheten då

sektionen har intresseföreningar.
Byta följande punkter till:
Stadga:

10.1.2 Övriga medlemmar tecknas i regementet

10.1.3 Medlemmar tillsätts enligt reglementet

10.3.2 Det åligger sektionsförening att lyda åläggande, att vidta åtgärd eller utreda viss fråga om
denna kan anses ligga inom kommitténs verksamhetsåliggande, från sektionsstyrelsen

10.3.3 Bokslut presenteras enligt reglementet

10.4.1 Sektionsföreningens verksamhet och ekonomi granskas av sektionens revisorer.

10.4.2 Sektionsföreningens bokslut ingår i sektionens bokslut

Reglemente:

10.1 Ekonomisk ansvarig ska vara myndig

10.3.2 Det åligger ekonomisk ansvarig:



Motion om Powerboard till Lord of the Rings Focumateriet

Motion om
Powerboard till Lord of the Rings

Focumateriet

Bakgrund

En stor majoritet av Focumateriets arbets timmar har g̊att till att pula med Lord of the Rings(LotR)
flipper spelet.

Detta beror p̊a att diverse problem har uppst̊att med det s.k. powerboardet, som är det som styr
flippet spelet. Nu senast har problemet uppst̊att där ett upp repande fel gör spelet ospelbart, alla tänkbara
lösningar har provats av Foc, inklusive att byta transistor p̊a nuvarande powerboard.

Vi har gjort allt i v̊ar makt för att kunna åtgärda felet utan att behöva investera i ett nytt powerboard
men det verkar inte finnas n̊agon annan lösning.

Vidare har spelen st̊att p̊a free play under hösten. P̊a Star Wars st̊ar mätaren, morgonen den 2a
december, p̊a 1813. Denna mätning har nollställts n̊agon g̊ang sedan den 20 september d̊a mätaren stod
p̊a 8958. Om vi räknar med att mätaren noll stäldes den 20 september har vi i snitt 24.8 spel om dagen,
250 kr/dag, p̊a ett av v̊ara flipperspel. Dessa siffror är givetvis n̊agot högre p̊a grund utav freeplay men
illustrerar änd̊a b̊ade medlemsnyttan och de inkomster vi skulle haft att för att finansiera ett powerboard
själva med.

Mot bak grund av detta vill vi äska pengar till att köpa in ett powerboard till LotR för att fortsätta
leverera hög kvalitativ medlemsnytta i form av flipper spel.

Powerboardet som är aktuellt: https://www.free-play.se/produkter/elektronik/elektronikkort/stern-
whitestar-driver-board.html

Yrkande

att Vi yrkar om att f̊a köpa in ett powerboard till Lord of the Rings för 3 395 kr.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Powerboard till Lord of the Rings

2019-12-09

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Powerboard till Lord of the Rings

Bakgrund

Flipperspelen p̊a Focus är n̊agot som upskattas av m̊anga p̊a sektionen och används s̊aledes mycket flitigt.
Sektionsstyrelsen är därför positivt inställda till denna motion. Styrelsen anser däremot att yrkandet inte
är s̊a tydligt formulerat d̊a det är oklart vem som skulle st̊a för kostnaden och skulle därför vilja att den
förtydligas n̊agot.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen med följande ändringar:

att Vi yrkar om att Foc f̊ar köpa in ett powerboard till Lord of the Rings för 3 395 kr, p̊a bekostnad av
sektionen.



Motion om Sektionss̊ang Johanna Warnqvist, David Hambræus, Alexandru Golic

Motion om

Sektionss̊ang

Johanna Warnqvist, David Hambræus, Alexandru Golic

Bakgrund

Vi vet alla att v̊ar sektion är helt magnifik, att vi är bäst p̊a matte och fysik och att vi är F:are till v̊ar
död. Ibland kan det änd̊a vara bra med en p̊aminnelse, och att f̊a känna att vi är m̊anga som vet och
känner samma sak. Vi har skrivit en s̊ang som speglar alla delar av en F:ares liv, fr̊an att de blir Nollan
till att de dör. Denna s̊ang vill vi ska bli F-sektionens sektionss̊ang som ska sjungas ofta och med stolthet.
Ett ypperligt tillfälle för detta är självfallet p̊a sektionsmöten d̊a sektionen st̊ar i Focus. Vi tycker därför
att det är passande om sektionss̊angen sjungs till varje sektionsmöte.

Yrkande

att genom sektionsmötesbeslut välja Dragos Dragos som F-sektionens s̊ang

att under 5.5 i reglementet lägga till

• Det åligger vice talman att tillse att sektionss̊angen tas upp i början av varje sektionsmöte.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Sektionss̊ang

2019-12-05

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Sektionss̊ang

Bakgrund

Styret uppskattar det arbete som motionärerna har lagt ner i att skriva den här l̊aten och tycker att de har
gjort ett oerhört bra jobb. Att ha en l̊at som alla fysikteknologer kan relatera till är inte bara roligt utan
har även potential att stärka gemenskapen p̊a sektionen. Styret anser däremot att det inte tjänar n̊agot
syfte att den ska vara just F-sektionens s̊ang samt att det inte vore lämpligt att göra den obligatorisk
p̊a sektionsmöten. Trots detta vill styret trycka p̊a att detta är ett väldigt omfattande beslut där det
inte räcker med att utg̊a fr̊an n̊agra enstaka individers åsikt och vill därför uppmana sektionsmötet att
komma till sitt egna beslut i fr̊agan.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen
Fyllnadsval under verksamhetsåret

Verksamhetsåret 2019/2020
• 2019-08-22

Fyllnadsvalde Alexandru Golic till gameboy.

• 2019-10-03
Fyllnadsvalde Mijo Thoresson till sångförman.

• 2019-10-17
Fyllnadsvalde Arvid Andersson till chefsredaktör i FinForm.

• 2019-10-24
Fyllnadsvalde Rakel Hellberg till bakis i bakisclubben.

• 2019-11-07
Fyllnadsvalde Sara Wäpling till ledamot i BalNgt.
Valde in Sara Nording Hällgren som tillfällig post i valberedningen för Fnollk.

• 2019-11-14
Fyllnadsvalde Felix Augustsson till ledamot i valberedningen.
Fyllnadsvalde Hanna Ekelund till ledamot i BalNgt.

• 2019-11-28
Fyllnadsvalde Victor Brun till ledamot i FinForm.
Fyllnadsvalde Jonathan Bengtsson till ledamot i valberedningen.
Fyllnadsvalde Karim Hasseli till ledamot i BalNgt.

1



Möte 2019/20:SEKT-02
Sektionsmötesprotokoll 12 12 2019
Fysikteknologsektionen, Chalmers

Signaturer
En signatur på den här sidan avser hela sektionsmötesprotokollet 12 12 2019. Det sker elektroniskt
via digitalt ID. Kontakta talmanspresidiets sekreterare på talman.sekr@ftek.se vid kontroll eller övriga
frågor.

David Winroth
Talman

Felix Augustsson
Justerare

Emma Lundqvist
Sekreterare

Tarek Alhaskir
Justerare
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