
Talmanspresidiet
Beslut tagna under sektionsmöten

2022-02-22

att styret ska köpa in gnuggisar med en design framtagen av Focumateriet, samt med sektionens logotyp.
Priset för Focumateriets design ska vara 75% av priset för gnuggisar med sektionens logotyp.

2021-12-09

att riva upp sektionsmötesbeslut 1999-09-27b och besluta att styrelsen ska tillhandahålla Piffi Allkrydda
till sektionens medlemmar och får finansiera detta m.h.a. valfri källa.

att ålägga Balngt 21/22 att arrangera vårbal våren 2022.

2021-05-06

att riva upp sektionsbeslut 1992-04-09-a gällande ordning på personval, propositioner och motioner.

2021-02-25

att minska intäktsposterna ”Program, F” och ”Program, TM” med 181 000 kr respektive 69 000 kr i
sektionsbudgeten för verksamhetsåret 20/21.

att lägga till intäktsposterna ”Riktade satsningar F” och ”Riktade satsningar TM” på 67 000 kr respek-
tive 50 000 kr i sektionsbudgeten för verksamhetsåret 20/21.

att lägga till eller höja följande utgifter i sektionsbudgeten för verksamhetsåret 20/21 med följande
belopp: Nytt flipper: 57 000 kr (Under Focumateriet), Arkadspel: 10 000 kr (Under Focumateriet),
Materialinköp: 10 000 kr (Under FIF), F-Spexet (riktad satsning från TM): 20 000 kr, Upprustning
av Focus: 20 000 kr.

att besluta att det för arrangemang i sektionens regi gäller att Engångsplastartiklar för mat och dryck
ej får köpas in för sektionens pengar om det finns likvärdigt plastfritt alternativ; Köttprodukter
som serveras ska vara av svenskt ursprung; Vegetarisk kost ska vara ett alternativ på arrangemang
där mat serveras, om både kött och vegetarisk kost finns som alternativ ska biljettpriset vara 10
kr lägre för vegetarisk kost, prisskillnaden subventioneras för arrangörerna av sektionen samt att
Utsläppen från de fordon sektionen äger ska klimatkompenseras.

2020-12-10

att Focumateriet inte längre behöver styrets godkännande för vilka hattar talmanspresidiet ska bära.

2020-02-27

att fastslå en ny Miljö- och hållbarhetspolicy.

2019-12-12

att välja in Johanna Stenmark som särskild ledamot i Fysikteknologsektionen.

att införskaffa ett powerboard till Lord of the Rings flipperspelet på Focus.

att göra Dragos Dragos till F-sektionens sång.

2019-10-09

att förlänga sektionens inspektor Thomas Nilssons mandat med tre år.

att ålägga Focumateriet att undersöka huruvida de har införskaffat en flaska Åke

1



Talmanspresidiet
Beslut tagna under sektionsmöten

att ifall en flaska Åke ej införskaffats, ålägga Focumateriet att införskaffa en flaska Åke-substitut.

att Talmanspresidiet ska under sektionsmötet bära förbestämd hatt vid uttryckande av objektiva åsikter.

att Focumateriet åläggs bestämma, med styrets godkännande, typ av hatt som talmanspresidiet ska
använda. Kommentar: Efter 2020-12-10 krävs inte styrets godkännande

att Talmanspresidiet köper in bestämd hatt på bekostnad av sektionen.

2019-02-27

att ge Djungelpatrullen i uppdrag att tillse att sofforna på Focus kläs om.

att budgetera 10,000 kr för inköp och frakt av vinylplotter, värmepress och ett grundlager av förbruk-
ningsvaror.

2018-12-13

att styret ska tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka hur övergången från funktionärsförening till
kommitté skulle påverka FIF.

2018-10-10

att välja in Andreas Gustaver som särskild ledamot i Fysikteknologsektionen.

att sektionsmötet ålägger styret att i samråd med Liam Håkansson inför sektionsmöte LP2 eller LP3 ta
fram förslag till upplägg för ett talmannapresidie till sektionen, med avseende på poster och inval,
samt hur stadgar och reglemente behöver modifieras för att detta ska kunna genomföras.

att Fredrik Meisingseth, Jonas Bohlin och Tobias Gabrielii åläggs undersöka lagligheten i att en ideell
förening innehar aktier och om det är lagligt tillse att en (1) aktie i FTEK köps av sektionen.

2018-05-09

att flytta på invalet av BalNgt till LP1.

2018-04-10

att borlägga motion om en 8:e medlem i Fnollk till ordinarie sektionsmöte LP1.

att Focumaten och Rock-Ola ska lämna Focus på styrets direktiv och ska utföras av Foc.

2018-02-21

att godkänna införskaffandet av nytt flipperspel genom att sälja 1-2 av de nuvarande spelen. Sektionen
bekostar maximalt en mellanskillnad på 15000kr.

att bordlägga motion om en 8:e medlem i Fnollk.

2017-05-10

att godkänna motion angående Focus utemiljö som fastställer design och budget.

2016-12-08

att bifalla motionen angående ombyggnationen av Focus utemiljö med ändringsyrkande.

2016-10-06

att välja Thomas Nilsson till sektionens inspektor.
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2016-02-24

att namnge den nya sektionsbilen ”Helikoptern”.

2015-12-09

att det åligger sektionsstyrelsen att besluta vilka tidningar förutom Fantomen och Herman Hedning,
som sektionen ska prenumerera på. Detta efter att ha gjort en undersökning bland sektionens
medlemmar.

att införskaffa en ny sektionsbil via ett uttag ifrån F-fonden på ett maxbelopp av 130 000kr.

att bifalla omstruktureringen av SNF i sin helhet.

2015-10-06

att välja in två personer till särskild ledamot i Fysikteknologsektionen.

2014-10-07

att instifta en arbetsgrupp för revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument.

2014-02-19

att välja ny inspektor.

2013-11-27

att FnollK:s sponschef inte längre behöver ingå i FARM. Istället ska FnollK ha en representant i FARM.
Detta för att posten sponschef inte nödvändigtvis ska behöva finnas i FnollK de år då inget intresse
finns för att inneha denna.

2013-11-12

att godkänna ändringar i reglementets §4, §5 samt §9, för att detta skulle stämma med beslutet att
avskaffa kontinuitetsgrupperna i FARM som togs 2013–10–01.

2013-10-01

valde kanske in Schrödingers katt som hedersmedlem för Fysikteknologsektionen, enligt beslut från
sektionsmötet 2013–05–07.

att till Fysikteknologsektionens styrdokument lägga ett nyligen utarbetat Mål- och visionsdokument.

att avskaffa kontinuitetsgrupperna för FARM, då de inte fyllt sin funktion utan snarare hämmat kon-
tinuiteten i arbetet.

att ålägga SNF samt sektionskommittéerna att presentera en verksamhetsplan för sitt verksamhetsår på
det ordinarie sektionsmöte som följer det möte då kommittén eller nämnden blivit invald. F-styret
ålades att bistå SNF och kommittéerna i utformningen av verksamhetsplanen, till exempel genom
utbildningar eller workshops.

att ålägga Växteriet att ansvara för odlingsytan utanför Focus samt tillgängliggöra den för sektions-
medlemmarna.

2013-05-07

att riva upp det beslut om att F-styret, om Chalmers fastigheter och övriga parter så godkänner, åläggs
att ansöka om permanent serveringstillstånd för Focus, som togs på sektionsmötet 2010–09–28.
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att kanske välja in Schrödingers katt som hedersmedlem för Fysikteknologsektionen. Kommentar: Be-
slutet verkställdes på sektionsmötet 2013–10–01.

2012-11-26

att införskaffa en hästdräkt bestående av 1 vit morphsuit och 1 hästhuvudsmask. Dragos uppdrogs
samtidigt att se till att lämplig person ställer upp som sektionshäst vid behov.

att Balnågonting ska bestå av 0-5 personer samt 1 representant vardera från DP, F6 och FnollK.

att 1000 kr fick användas för att möjliggöra en odlingsyta utanför Focus, om fastighetsägaren givit
tillstånd för en sådan. Kommentar: Odlingsytan inrättades och växteriet ålades ansvaret för den
på sektionsmötet 2013-10-01.

2012-10-02

att nyttja pengar från F-fonden för att köpa in en ny ölkyl, som skall skrivas av under 5 år.

att det ska åligga styrets vice ordförande att arrangera 2-5 stormöten per läsår istället för som tidigare
1-2 per läsperiod.

att delegera åt F-styret att ordna en omrösting om vilken tidskrift Fysikteknologsektionen vill prenume-
rera på, samt starta prenumeration av denna. Kommentar: Tidningarna Filter och New Scientist
vann omröstningen och prenumerationer hade enligt uppgift från sektionsmötet 2012–02–21 då star-
tats.

2012-05-03

att ålägga styret att starta en arbetsgrupp som skall utreda möjligheten att införskaffa ett kärl för
biologiskt avfall till Focus samt att se över miljöarbetet på sektionen.

att riva upp det beslut för hur sektionsaktivabastun skall hållas som togs 1999–04–27.

att ett av sektionsaktivatacken skall vara en bastu.

att Jonatan Rydberg skall varje läsperiod brygga minst en kanna kaffe för sektionens räkning.

2012-02-21

att ändra Studienämndens sammansättning, ansvarsfördelning samt för vissa invalstidpunkt. Kommen-
tar: Ändringarna är införda i reglementets §8.

att flytta 40 000kr från F-fonden till Focusfonden samt avsätta max 8000 kronor för köp av inventarier
till skyddsrummet. Kommentar: Hyllor till skyddsrummet köptes in av F-styret 13/14.

2011-11-23

att sektionens medlemmar ska uppmuntras att inte vara berusade under sektionsmöten.

2011-05-03

att ålägga styret att undersöka möjligheterna och om möjligt se till att Dragos får en häst att rida
på under första dagen på Götaplatsen samt under Cortégen. Kommentar: Resultatet av denna
undersökning blev en motion, se sektionsmötesbeslut från 2012-11-26.

2011-03-31

att häva det förbud som funnits för phaddergrupper att hyra Focus.
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2011-02-22

att fastställa Styrets beslut att införskaffa en ny sektionsbil för 109 000 kr.

att Styret ska införskaffa en TV-skärm med tillhörande dator, som sätts upp i Focus för att lättare
kunna informera sektionens medlemmar om arrangemang och dylikt.

2010-09-28

att ålägga styret att insyna Focus om övriga parter samtycker. Ett alkoholförbud (med undantag för
arrangemang) infördes också, gällandes på obestämd tid från och med 2010–10–25. Kommentar:
Beslutet att ålägga styret att insyna Focus revs upp på sektionsmötet 2013-05-07.

att skapa en enhet inom SNF vars uppgift är att utföra studiebevakning på de masterprogram som är
associerade med F och TM.

att ålägga F6, DP och FnollK att (tillsammans) tillse att sektionens märke i Olgas trappor blir målat
varje nollning.

att bevilja Fysikteknologsektionens häfvförening, FBI, intresseföreningsstatus. Föreningen åläggs att
tillsammans med DP anordna provhäfvet, samt att sköta häfvlaget.

2010-05-04

att flytta invalet av Dragos från sektionsmötet i LP3 till mötet i LP4.

att bevilja Fysikteknologsektionens Fotoförening, foton, intresseföreningsstatus. Föreningen kan på sikt
komma att ersätta sektionsfotografen men utgör än så länge endast ett komplement till denne.

att ersätta en ledamotpost i FARM med en Alumniansvarigpost. Postens ansvarar för att kommunika-
tionen mellan sektionen och alumniföreningen sköts på ett gott sätt.

2010-02-16

att Sexmästaren inte behöver gå på GFK-möten, eftersom de inte existerar längre. Däremot ska denne
vara F-sektionens representant i GasqueK.

att ta bort sekreterar- och VBL1posten. Istället tar ordföranden över några av sekreterarens åligganden.

2009-11-24

att göra ölchefen i DP till förtroendepost istället för som tidigare, Överflödig. Det betyder att Ölche-
fen förväntas bli serveringsansvarig och i framtiden ha bättre koll på lagerhållningen. En mindre
justering för att likställa ölchefens åligganden i DP och F6 gjordes för öhl- och spritchefen i F6.

att det inte längre åligger DP att anordna tryck av overaller.

2008-05-06

att utöka SNF:s budget med 20 kronor gånger antalet invalda medlemmar (maximalt 14) gånger 7
läsveckor, maximalt 1960 kr, som öronmärks för lunch åt SNF:s medlemmar under deras möten i
läsperiod 1, läsåret 2008/2009. Pengarna skall tas ur Posten för framtida motioner.

att ålägga sektionsmötet i läsperiod 1 08/09 att besluta om SNF skall fortsätta att få subventionerad
lunch.

att införskaffa häfvutrustning för maximalt 7000 kr samt att maximalt lägga 200 kr per år till underhåll.
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att ge 720 kronor till SNF för att lotta ut 2 biobiljetter till de svarande i varje kursutvärderingsenkät
(totalt 8 kurser = 16 biljetter) under läsperiod 4 2008.

2008-02-19

att ålägga Jonas Lindgren att till nästkommande sektionsmöte presentera ett kostnadsförslag för inköp
av häfvutrustning (klocka, värmare, etc.) till sektionen.

att ta 5000 kr ur budgeten för mastersmottagning och alumniverksamhet för att sponsra en studieresa
till CERN.

2007-11-27

att ålägga Djungelpatrullen att ordna ett takfäste åt sektionens projektor på Focus.

att åter igen tillåta alkohol på sektionsmöten.

2007-05-03

att tekniskfysiker från Chalmers, som i rakt nedstigande led härstammar till mannen som gjorde stora
insatser för punschen i Sverige, Carl Ludwig Gottlob Leissner, äger rätt att erhålla kostnadsfri
punsch (för eget bruk i närtid) på officiella F-arrangemang.

att sektionen ska införskaffa en frys av lämplig storlek och prisklass, dock max 2000 kr, som berörda
kommittéer och föreningar på Fysikteknologsektionen kan nyttja. Pengarna får tas från lämplig
budgetpost.

att ta 5000 kr ur budgeten för framtida motioner för att sponsra en studieresa till CERN.

2006-10-03

att Foc får sälja 0-2 flipperspel för att med dessa pengar finansiera inköp av ett annat flipperspel.

att sektionen ska införskaffa en ny fana som uppfyller marskalkämbetes riktilinjer, med undantag för
diskreta fransar. F-styret får för detta ändamål ta 7 500 kr från F-fonden.

2006-02-13

att styret får använda högst 10 000 kr för köp av ny server

2005-11-22

att Sektionen subventionerar sektionens löpare i Göteborgsvarvet med högst 150 kr per person. Kom-
mentar: Detta beslut gällde för året 05/06. Därefter höjdes idrottsförmännens budget så att detta
skulle kunna göras även i framtiden.

2005-05-03

att införa stormöten för alla sektionens föreningar och funktionärer. Kommentar: Detta finns med i
reglementet som ett åliggande för F-styrets vice ordförande.

2005-04-11

att en ledamotpost införs i styret. Ledamoten ansvarar för mastermottagning samt att bistå styret med
det övriga arbetet.

2005-02-15

6



Talmanspresidiet
Beslut tagna under sektionsmöten

att sektionsfotografen blir ansvarig för fototavlorna, en uppdatering av tavlorna skall göras minst en
gång under året.

att påbörja Operation thunder: pga sektionens svaga ekonomi beslutar mötet att vi genom en noga
genomtänkt plan ska ta över andra sektioner. Focumateriet får i uppdrag att planera och leda
operationen. Kommentar: Denna strålande plan gick tyvärr inte att genomföra eftersom de flesta
andra sektioner i likhet med F-sektionen kräver att medlemmarna ska studera på programmet.

2004-09-25

att rösta igenom Fysikspexet som medlemsförening.

att rösta igenom F-klav som medlemsförening.

att Ewoks motioner inte behöver korrekturläsas av Solmaz (han är numera myndighetsförklarad).

2003-11-25

att skapa posten sektionsnörd. Efter de olika namnförslagen Ewok, fantomateriet och sektionsnörd
beslutas det senare.

att webbgruppen byter namn till Spidera (Spidera är det engelska namnet för spindelfolket i Fantomen).

2003-09-30

att välja en av Bilnissarnas tre förslag på olika minibussar att köpa.

2003-02-18

att köpa in digitalkamera, max 8000kr får tas ifrån F-fonden.

2002-11-26

att sektionen ska bekosta servering av ärtsoppa, pannkakor och knäckebröd varje torsdag lv.5 och åläggs
F6.

att den enskilde teknologen har rätt att bära overall. DP tillhandahåller information för tillverkning samt
godkännande innan de används. DP ordnar tryck 2ggr/år. Kommentar: Efter sektionsmötesbeslut
2009-11-24 är DP inte längre ålagda att anordna tryck av overaller.

2002-10-01

att nollmiddagen ska vara öppen för alla och en arbetsgrupp kommer att ordna detta hejdundrade kalas.
Kommentar: Detta utvecklades till Balnågonting.

2000-09-25

att FnollK får göra om förådet till ett föreningsrum.

2000-04-14

att en digitalkamera ska införskaffas med medel från F-fonden.

1999-11-15

att ge styret förtroendet att skriva ner en lista på krav och specifikationer när det gäller ett bra stort
studiecentrum.

att införa alkoholförbud på sektionsmöten. Kommentar: Förbudet revs upp 2007-11-27
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1999-11-03

att avsätta SNF.

1999-09-27

att urgamble skall få gratis inträde på av fysikteknologsektionen arrangerade fester.

att en burk Piffi Allkrydda ska införskaffas och ska vara fysikteknologen tillgänglig. Styret ska se till att
det alltid finns PAK och finansierar m.h.a. F-fonden. Kommentar: Efter sektionsmötet 2021-12-09
behöver kryddan inte finansieras av F-fonden.

1999-04-27

att sektionsaktivas ohmsitts ska hållas som den alltid har hållits (bastukalas).

att Lee-Falks dödsdag blir högtidsdag. Fanstyget skall flagga på halvstång. Kommentar: Finns med i
reglementet som ett åliggande för fanfareriet.

att frånta Martin Svenson F95 sin rösträtt i dumvästfrågan på framtida sektionmöten.

att Öhl på ej returglas ska till en glasigloo innan klockan 15 dagen efter tillställningen (får alltså inte
stå kvar på Focus). DP ska dra dep för de som inte följer detta, följer DP själva inte detta ska de
betala F-fonden samma summa pengar.

1999-02-16

att sektionen kan tänka sig dela bil med K, en bil i 100 000 kr-klassen är lämpligt.

1998-11-23

att namnen på datasalarna röstades fram: Loranga, Mazarin, Dartangang och en till. Samlingsnamnet
blev dd.

att FoP-rummet heter numera Salong Muhammed.

att det är ett sektionsarr att börja e-skolan.Är man innehavare av dumvästen skall den bäras under
första veckan på e-skolan.

att F6 och DP behöver inte längre ordna en bilgasque ihop.

1998-09-28

att ringmärkning av besticken skall ske så att flyttvägen kan fastställas. Ornitolog skall kontaktas alt.
inköp av svarta spritpennor(detta är dock inte lika vetenskapligt). F-teknologen skall spana efter
besticken. En kommitté bestående av oberoende teknologer skall utföra märkningarna samt avlägga
rapport

1994-10-05

att ålägga FnollK att på lämpligaste sätt anskaffa nya mappar till ny årskurs.

att ålägga veckobladeriet att under resten av året vårda befintliga mappar så att alla har en egen
mapp. Kommentarer: Detta fanns med i reglementet, men har nu tagits bort eftersom systemet
med mappar inte längre används. Beslutet gäller därmed inte längre.

att införa rökförbud på Focus. Det åligger var och en av sektionens medlemmar att tillse att detta
förbud efterlevs.
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1993-12-12

att alla anslag som sätts upp på Focus skall ha ett datum, som indikerar när anslaget kan tas ner.
Endast F-sektionsföreningar ska ha rätt att annonsera på annan plats än anslagstavlorna. Alla
anslag som inte uppfyller ovanstående två punkter bör rivas ner omedelbart.

1993-09-29

att kräldjursvårdaren ska få gå på sektionsaktivsittningarna.

att den valde kräldjursvårdaren ska medföra sin skyddsling (i koppel) vid varje av F-sektionen anordnad
aktivitet. Kommentar: Finns numera med i reglementet.

att namnet på nuvarande Dumvästinnehavare skall fästas med vattenfast tusch på insidan av toalettsto-
len på handikapp-toaletten på Focus. Senast valda Dumvästinnehavare ska själv skriva sitt namn
etc. på ovan nämda plats.

att följande stadgar införs angående Dumvästens utdelande:

• Den, som med avsikt att erhålla Dumvästen, utfört dumheter bör ej vara kvalificerad till
denna.

• Kriminella handlingar är ej kvalificerade till Dumvästen, såvida inte Sektionsmötet anser detta.

• Om ej tillräckligt kvalificerad dumhet nomineras, kvarstår Dumvästen hos innehavaren för
tillfället.

• Innehavaren av Dumvästen skall vid närvarande på Fteknologsektionens föreningsarrangemang
alltid bära Dumvästen.

Kommentar: Detta regleras numera i reglementet.

1993-02-24

att F-sektionen skall prenumerera på tidningen Fantomenkrönikan". DP ordnar så att tidningen finns
tillgänglig för sektionsmedlemmarna.

1992-04-09

att på sektionsmötena bör alla motioner och propositioner placeras efter personval. Kommentar: Upp-
rivet på sektionsmöte 2021-05-06.

att Focumateriet har rätt att införskaffa ett elektroniskt TV-spel (arkadspel) och detta skall räknas som
ett flipperspel.¨

1992-02-20

att en hyllningsdikt till valen Åke må framföras vid varje F-gasque. Kommentar: Finns numera i
reglementet som ett åliggande för Sångförmännen.

1991-10-09

att nollkommiteer på F-sektionen skall räknas som sektionsaktiva under sina respektive verksamhetsår,
dvs från februari till februari. Kommentar: Finns numera med i reglementet.

att det skall i flipperrummet få finnas max 3 flipperspel.

att inga flipper skall få finnas i Focus förutom i flipperrrummet.
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att det rum som inhyser flipperspelen benämnes Autofocus.

att kaffeautomaten i Autofocus tituleras Ficus.

Kommentar: De fyra besluten ovan blev inaktuella i och med flytten till nya Focus våren 2005.

1991-05-06

att aktiv Focumaterimedlem ska vid sektionstillställningar, eller med sektionstillställning jämförbar
fest, bära haklapp och ha med spypåse samt ha städdon i omedelbar närhet för att få närvara. F6
bedömer enväldigt och utan chans till överklagan, huruvida förutsättningar enligt ovan är uppfyllda.
Kommentar: Finns numera med i reglementet.

1990-05-12

att Valen som strandade i Träskogläge är hedermedlem i F-teknologsektionen. Valen heter Åke. Kom-
mentar: Finns numera med i reglementet.

1989-02-21

att F-sektionens sektionslokal skall heta Focus.

1969-04-12

att sektionen skall inte ha kräldjur på Focus. Sektionen skall ha en slang på Focus. En Kräldjurvårdare
skall havas på sektionen. Kommentar: Finns numera med i reglementet
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