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Mötesordning Sektionsmöten
2020-04-16

Mötesordning för sektionsmöten via Zoom

1 Ledning av sektionsmöten

Ledning av sektionsmöten utövas av talmannen. Vid talmannens och vice
talmannens frånvaro leds sektionsmöten av vid sektionsmötet tillfälligt vald
talman. Protokoll vid sektionsmöten föres av sekreteraren i talmanspresi-
diet. Vid sekreterarens frånvaro föres protokoll vid sektionsmöten av vid
sektionsmötet tillfälligt vald sekreterare.

Skall tillfällig talman eller sekreterare väljas sker detta omedelbart efter
sektionsmötets öppnande.

I detta dokuments resterande paragrafer definieras talmannen som den per-
son som enligt denna paragraf utövar ledning av sektionsmötet.

2 Föredragningslistan

Slutlig föredragningslista till sektionsmötet ska distribueras senast 3 läsda-
gar före mötet. Som punkter på föredragningslistan skall upptas följande:

• Mötets öppnande.

• Val av två justeringspersoner.

• Val av två rösträknare.

• Sektionsmötets behöriga utlysande.

• Godkännande av föredragningslistan.

• Adjungeringar.

• Föregående mötesprotokoll.

• Uppföljning av beslut.

• Meddelanden.

• Eventuella verksamhets- och revisionsberättelser

• Eventuella personval.

• Propositioner.

• Motioner.
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• Övriga frågor.

• Dumvästutdelning.

• Mötets avslutande

Vid sektionsmötet får ej till avgörande tas upp ärende som inte angivits på
slutlig föredragningslista, såvida inte sektionsmötet med minst två tredjedels
majoritet så beslutar.

3 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt

Närvaro- och yttranderätt tillkommer sektionsmedlem, hedersmedlem, seni-
ormedlem, phatriark, mathriark, särskild ledamot, medlem av kårledning-
en, inspektor, sektionsrevisor samt av mötet adjungerade icke-medlemmar.
Förslagsrätt tillkommer sektionsmedlem, inspektor, sektionsrevisor samt tal-
mannen. Rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar.

4 Beslut och omröstning

Sektionsmötet kan fatta beslut vid möte som utlysts korrekt enligt stadgan.
Är färre än 25 röstberättigade medlemmar närvarande då beslut ska fattas
kan detta endast ske om ingen medlem yrkar på bordläggning. Detsamma
gäller vid frågor som inte upptagits på den slutliga föredragningslistan.
Vid omröstning krävs enkel majoritet, förutom vid ändringar av stadgan,
ändringar av reglementet, omröstning om extra ärenden på sektionsmöte,
avsättande av F-styret, val av hedersmedlem, val av särskild ledamot, val
av inspektor samt upplösande av sektionen. Vid lika röstetal avgörs frågan
av talmannen.

5 Personval

Personval skall ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmö-
tesdeltagare. När sektionsmötet väljer att intervjua sökande till en viss post
ska dessa intervjuas en och en och med övriga sökande i Zooms ”waiting
room”.

6 Begärande av ordet

Ordet begärs genom chatten i zoom. Ett meddelande med texten ”ord” ska
då skickas till talmannen.

2 (4)



Mötesordning Sektionsmöten
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7 Replikrätt

Talmannen har rätt att medge den som blivit tilltalad i visst anförande
replik om högst en minut. Replik ska begäras i omedelbar anslutning till det
aktuella anförandet. En kontrareplik om högst en minut beviljas. Kontra-
kontra-replik beviljas ej.

8 Ordningsfråga

Debatt i ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och skall avgöras innan
sakfråga återupptages till behandling. Ordningsfråga som begärs efter det
att debatt avslutats ska tas upp till behandling först då beslut är fattat.

9 Tidsbegränsning

Tidsbegränsning av anförande behandlas som ordningsfråga. Bifalles yrkan-
det ska talmannen avbryta talare som överskrider den beslutade tidsbe-
gränsningen. Tidsbegränsning må ej införas efter det att streck satts.

10 Streck i debatten

Streck i debatten behandlas som ordningsfråga. Bifalles yrkandet ska tal-
mannen lämna tillfälle åt dem som så önskar att anmäla sig till talarlistan.
När alla som så önskar har fått tillfälle att anmäla sig till talarlistan sätts
streck. Därefter får ingen som inte är uppsatt på talarlistan yttra sig i den
kommande debatten. Replik och kontrareplik får dock medges.

11 Yrkande

Yrkande framställs muntligt. För att yrkande i motion ska upptas till be-
handling krävs att en representant för motionären eller motionärerna är
närvarande och tar upp motionsyrkandet. Finns ej detta avföres motionen
från föredragningslistan.

12 Bordläggning

Yrkande om bordläggning ska i förekommande fall vid beslut först tas upp
till behandling.
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Mötesordning Sektionsmöten
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13 Propositionsordning

När ingen ytterligare talare är anmäld på talarlistan, ska talmannen fråga
om diskussionen därmed kan anses avslutad. Om ingen begär ordet ska tal-
mannen förklara diskussionen avslutad samt läsa upp yrkandena. Därefter
ska den propositionsordning talmannen framlägger fastställas av sektions-
mötet.

14 Omröstning

Företages i regel medelst ja- och nej-knapparna i zoom. Begärs votering går
mötet direkt till sluten votering.

15 Upprivande av beslut

Sektionsmötet kan riva upp varje beslut fattat under pågående sektionsmöte.

16 Reservation och särskilt yttrande

Reservation mot beslut av sektionsmötet (eller särskilt yttrande i anslut-
ning till beslut av sektionsmötet) ska anmälas i omedelbar anslutning till
behandlingen av det aktuella ärendet. Skriftlig reservation/särskilt yttrande
ska inlämnas till sektionsstyrelsen och talmannen senast 24 timmar efter
sektionsmötets avslutande. Talmannen ska läsa upp reservationen/det sär-
skilda yttrandet samt namnen på undertecknarna så snart denna inkommit.

17 Ajournering

Ajournering behandlas som ordningsfråga. Bifalles yrkandet ska tids- läng-
den av ajourneringen fastställas. Talmannen kan ajournera mötet i 10 mi-
nuter vid varje beslut.

18 Tolkning av mötesordningen

Uppstår tvist om denna mötesordning avgörs frågan av inspektor, eller i
frånvaro av denne av talmannen.
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Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppstädning av styrdokument

2020-02-06

Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppstädning av styrdokument

Bakgrund

Styrdokument utgör grunden varp̊a sektionen är byggd. Viktigast av dessa är sektionens stadgar och
reglemente som b̊ada är mycket välarbetade. Trots detta har det p̊a senare tid uppmärksammats att
vissa paragrafer är utdaterade eller ofullständiga och sektionsstyrelsen önskar s̊aledes nu ändra p̊a dessa.
Eftersom ändringarna är relativt sm̊a ans̊ags det lämpligt att presentera dem i en och samma proposition
vars syfte är att täppa igen h̊al och stärka sektionens styrdokument.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

Stadgeändringar

att under 2.6.1 i stadgan göra följande ändring:

F- eller TM-teknolog har rätt att efter avslutade eller definitivt avbrutna studier skriftligen ansöka om
seniormedlemskap av sektionsstyrelsen som därefter fastställer seniormedlemskap. Seniormedlem
kvarst̊ar som seniormedlem s̊a länge sektionsavgift betalas en summa motsvarande sektionsavgiften
skänks till sektionen.

att under 4.3.6 i stadgan göra följande ändring:

Om sektionsstyrelsen avsätts genom misstroendevotum skall interimstyrelse och ny valberedning väljas.
Interimstyrelsen Talmanspresidiet utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie styrelse
skall väljas. Detta sektionsmöte skall h̊allas inom 15 läsdagar. Interimstyrelsen övertar ordinarie
styrelses befogenheter och skyldigheter tills ny ordinarie styrelse är vald, men f̊ar endast handha
löpande ärenden. Inom fyra veckor fr̊an valet av den nya styrelsen skall ett bokslut för perioden fram
till och med datumet för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband med avsättandet
om detta bokslut skall upprättas av avg̊aende styrelse eller den nya styrelsen. Den nya styrelsen
skall ej h̊allas ansvarig för brister i denna ekonomiska redovisning.

att under 5.12.1 i stadgan göra följande ändring:

Personval skall ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmötesdeltagare.
I det fall d̊a det finns fler sökande än antalet platser skall personval ske med sluten omröstning. I
annat fall skall personval ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmötesdeltagare.



Sektionsstyrelsen
Proposition - Uppstädning av styrdokument

2020-02-06

Reglementesändringar

att lägga till 8.1.3 i reglementet:

Studienämnden har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.4.2 i reglementet:

Farm har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 januari till 31 december.

att lägga till 9.5.2 i reglementet:

FnollK har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 januari till 31 december.

att lägga till 9.6.2 i reglementet:

F6 har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.7.2 i reglementet:

Djungelpatrullen har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.8.2 i reglementet:

Focumateriet har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 15.2.1 i reglementet:

Uppst̊ar tolkningstvis om detta reglementes tolkning skall fr̊agan hänskjutas till sektionens inspektor.



Sektionsstyrelsen
Preliminär verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

Fysikteknologsektionen
Preliminär verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen

2020/2021

Sektionsstyrelsen ska under verksamhetsåret
2020/2021 verka för följande mål:

Siffror inom parentes anger vilket mål i Mål- och visionsdokumentet som verksamhetsplanspunkten jobbar
mot.

• Fortsätta arbetet med det psykosociala läget
Under flera år har Sektionsstyrelsen arbetat med den psykosociala situationen på Sektionen, med
fokus på att F och TM-studenter upplevt sig stressade. Fortsatt arbete är nödvändigt då F och TM
fortfarande har mycket dåliga resultat i t.ex studentbarometern när det gäller psykosocial hälsa.
Sektionsstyrelsen ska fortsätta detta arbete det kommande verksamhetsåret genom att ta fram en
handlingsplan för att förbättra arbetet tillsammans med den nya programledningen. (5,9)

• Utvärdera implementerandet av sektionsföreningar
Under året 19/20 har en ny klass av sektionsaktiva införts i formen av sektionsföreningar. Då detta
är en relativt stor förändring bör den utvärderas och eventuellt utvecklas. (8,11)

• Förenkling av uppstartande av engagemang
Under året har Sektionsstyrelsen arbetat för att ha en bra sammanhållning mellan Sektionens
funktionärer genom diverse funktionärsmöten. Nästkommande år vill Sektionsstyrelsen jobba för
att göra detta mer strukturerat och regelbundet samt underlätta för funktionärer och sektionsmed-
lemmar att hålla i enstaka arrangemang, exempelvis genom införandet av en “puff-pool”. (7, 8, 11)

• Utvärdera studiebevakning på Teknisk Matematik

Det har uppmärksammats att SNFs arbete till stor del fokuserar på teknisk fysik eller de gemen-
samma delarna av utbildningarna. Därför skall Sektionsstyrelsen under nästkommande år utvärdera
SNFs arbete, och se över sektionens struktur för studiebevakning. (2)

• Verka för förbättring och utvidgning av sektionens lokaler.
Sektionslokalen upplevs ha vissa brister, främst att köket är nedgånget och lokalen överlag inte
upplevs som särskilt hemtrevlig. Sektionsstyrelsen vill därför under nästa verksamhetsår arbeta för
att rusta upp köket och göra lokalen mer inbjudande, med målet att flera medlemmar ska söka sig
dit. Därutöver ska möjligheten att utvidga Sektionens lokaler ses över. (6)

• Utvecklande av intern kommunikation

Under det kommande verksamhetsåret skall Sektionsstyrelsen arbeta med att förbättra kommuni-
kationen mellan kommittéerna på Sektionen samt kommunikationen mellan Sektionsstyrelsen och
kommittéerna. Möjligheten till alternativ internkommunikation så som ordförande eller viceordförande-
råd skall ses över och implementeras ifall det anses lämpligt. (7)

1



Sektionsstyrelsen
Preliminär verksamhetsplan

Fysikteknologsektionen, Chalmers Tekniska Högskola

• Implementera Kommunikationspolicyn
I och med fastställandet av de nya kommunikationspolicyn skall den även implementeras för att
se till att alla kommittéer och föreningar sprider sin information på korrekt sätt. Exempelvis kan
arbete tillsammans med Spidera se till att fler användare går genom ftek och utvecklar beståndet.
Därutöver skall användadet av ftek utvärderas emot slutet av året. (4,5,11)

• Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet på sektionen
Under året har sektionen antagit en ny miljö- och hållbarhetspolicy. Exakt hur miljöarbetet ska
fortlöpa är dock ännu inte tydligt, och detta behöver därför ses över. Sektionsstyrelsen vill därför
arbeta för att under nästkommande år konkretisera och vidareutveckla hur miljö- och hållbarhets-
arbetet ska skötas.

• Utveckla Sekreterarens arbete
I samband med implementeringen av talmanspresidiet har Sektionssekreteraren förlorat flera av
dess arbetsuppgifter. Därför skall Sektionsstyrelsen fortsätta utveckla Sekreterares arbetsuppgifter
för att bäst utnyttja den befirade tiden. Bland annat skall arbetet kring tryckeriutrustning och
representationsattiraljer omstruktureras. (4,11)

• Upprätthållande av Sektionens varumärke och profiliering

I interaktion med andra sektioner och högskolor har en stark profiliering hos andra liknande orga-
nisationer uppmärksammats. Därför skall Sektionsstyrelsen 20/21 verka för att fler representations-
atteraljer såsom väska, klistermärke och dylikt framtas och görs tillgängliga till sektionsmedlem-
mar samt att göra det enklare för gemene sektionsmedlem att använda sektionens tryckutrustning.
Därutöver skall Sektionsstyrelsen fortsätta utveckla sin egna synlighet inom sektionen genom bland
annat egna arrangemang. (4)

• Bredda sektionens utbud av alkoholfria arrangemang

Under det gångna verksamhetsåret har Sektionsstyrelsen arbetat med att bredda sektionens utbud
av arrangemang. Det har under arbetet uppmärksammats att utbudet på alkoholfria arrangemang
på sektionen är smalt, och därför skall Sektionsstyrelsen under det kommande verksamhetsåret
arbeta för breddningen av detta utbud. (7,11)

• Uppföljning av GDPR

Under det gångna verksamhetspret har Sektionsstyrelsen arbetat med Sektionens uppföljning av
GDPR, men det finns fortfarande möjligheter för förbättring. Sektionsstyrelsen 20/21 vill därför
verka för att förbättra hanteringen av personuppgifter på våra IT-system för att den ska bli mer
GDPR-enlig.

• Hantering av COVID-19
Under våren har COVID-19 orsakat stora störningar i sektionens verksamhet och kan även komma
att påverka nästkommande års verksamhet. Sektionsstyrelsen vill därför arbeta för att minimera
denna påverkan, särskilt när det gäller studentliv och sektionsengagemang. (2,3,4,7)
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Sektionsstyrelsen
Preliminär budget för verksamhets̊ar 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Preliminär budget
Fysikteknologsektionen 20/21

INTÄKTER 20/21 19/20 UTGIFTER 20/21 19/20
Program, F 265000 265000 FnollK 180000 180000
Program, TM 100000 100000 SNF 58000 58000
Sektionsavgift 81000 82000 FIF 33100 30100
FARM 128395,87 120000 Finform 20350 17650
F6 0 0 Foton 3940 0
DP 0 16724 Fabiola 9000 0
Sektionsbil 20000 30000 Valberedning 4610 4610
Uthyrning Focus 13000 13000 Utbildning 2700 2100
Sektionsaccessoarer 20000 22000 Sektionsmöten 10800 10800
Övriga intäkter 10000 8000 Möteskostander 4600 4600
TOTALT: 637395,87 656724 Sektionens vecka 32000 31000

Styret 16500 16510
Sammanh̊allning sektionsaktiva 22400 20000
Sektionsbil 72300 76700
Hofflor 5200 5200
Ärtsoppa 11200 11200
Julmiddag 20000 18000
IT 1390 3600
Tidning 949 949
Avskrivning sektionsbilen 0 29500
Avskrivning uteplatsen Dungen 15000 15000
Upprustning av Focus 32000 32000
Finansiella avgifter 10729 8850
Sektionspott 22200 21600
Funktionärer och föreningar 0 12830
SaFT 6000 6000
Sektionsaccessoarer 10000 37050
Focumateriet 1300 1300
F6 0 1700
Äskning Sektionskamera 0 13200
Äskning Sektionsflugor 0 21088

RESULTAT 34127,87 -34413 TOTALT: 603268 691137



Sektionsstyrelsen
Preliminär budget för verksamhets̊ar 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Förtydligande av budgetposter

STYRET 20/21 19/20 SNF 20/21 19/20
Administration 1500 1000 Cocktailparty 30000 30000
Teambuilding styret 3600 3600 Utvärderingsluncher F/TM 3500 3500
Teambuilding kärnstyret 900 900 Teambuilding 3000 3000
Kärnstyret - aspning och överlämning 3600 3600 Aspning 4000 4000
Representation 3300 3300 Representation 6400 6400
Upprustning styretrummet 0 510 VBL 3000 3000
Mottagning 0 3600 Kursutvärderingsfrämjande medel 2500 2500
TOTALT: 16500 16510 Mottagning 1600 1600

SNFika 2000 2000
Övriga utgifter 1000 1000
TOTALT: 58000 58000

FINFORM 20/21 19/20 FIF 20/21 19/20
Tidning lp 1, mottagningsnummer 2700 0 Representation 1800 2000
Tidning lp 1 2700 2700 Bokningar av pass 18900 17600
Tidning lp 2 2700 2700 Materialinköp 1800 1500
Tidning lp 3 2700 2700 Motionshallen 1500 1500
Tidning lp 4 2700 2700 H̊alla i CM 1700 0
Tidningssläpp 2250 2250 Deltagande CM 1300 2000
Aspning / Teambuilding 1500 1500 Subvention Göteborgsvarv 3000 3000
Representation 1800 1800 Aspning 900 750
Reportage 500 500 Överlämning 900 900
Övriga utgifter 800 800 Teambuilding 900 750

Övriga utgifter 400 100
TOTALT: 20350 17650 TOTALT: 33100 30100

FOTON 20/21 19/20 FABIOLA 20/21 19/20
Material mm. 1000 0 Brudar och bärs 3000 0
Teambuilding 300 0 Inspoföreläsningar 400 0
Överlämning 600 0 Pluggkvällar 1200 0
Representation 1290 0 Menssk̊ap 400 0
Aspning 750 0 Bastu 1800 0

Representation 600 0
Aspning 1000 0
Teambuilding 300 0
Överlämning 300 0

TOTALT: 3940 0 TOTALT: 9000 0

FOCUMATERIET 20/21 19/20
Representation 800 800
Aspbudget 500 500
TOTALT: 1300 1300



Sektionsstyrelsen
Preliminär budget för verksamhets̊ar 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Förklaring av budget

Denna text förklarar styrelsens tankar bakom den preliminära budgeten och skillnader mot förra
året.

Skillnader mot förra året

Intäkter sektionsbil

Denna post har under året som g̊att inte genererat lika mycket pengar som förväntat och sänks
därför.

IT

Under det g̊angna året ansöktes om utgivningsbevis. Detta behöver endast göras var tionde år
varför posten nu kan sänkas.

Sammanh̊allning sektionsaktiva

Posten sänktes rejält förra året, men har i år återigen utnyttjats i större grad och höjs därmed.

Funktionärer och föreningar

Inneh̊allet i denna post har flyttats till diverse andra poster, bland annat Foton och Fabiola.

Sektionsaccessoarer

Under året har förr̊aden av m̊anga sektionsaccessoarer uppdaterats och dessa väntas räcka under
det kommande året. Dock vill vi fortfarande ge utrymme för införskaffande av eventuella nya
typer av sektionsaccessoarer.

Avskrivning sektionsbilen

Avskrivningen av sektionsbilen blir färdig under 19/20 och kan därför tas bort inför nästkommande
år.

Finform

Under året gjordes inget mottagningsnummer. Detta planeras dock att göras nästkommande år,
varför posten återinförs.



Valberedningen 2019/2020
2020-04-30

Fysikteknologsektionen

Nominering Styret 2020/2021
Ordförande: Emelie Björkman

Motivering: Emelie har under asp-
ningen visat stort intresse för styrets
verksamhet. Med sitt driv och sina vi-
sioner kommer hon att kunna föra sek-
tionen framåt i en rasande fart. Med
sin stora erfarenhet har Emelie vunnit
både valberedningens och sina medno-
minerades förtroende och vi har inga
tvivel om att hon kommer göra sitt
bästa för att representera sektionens
medlemmar och deras åsikter.

Vice ordförande: Sofia ”Soffan” Reiner
Motivering: Med båda fötterna på
jorden och med stort intresse för and-
ras välmående kommer Sofia vara ett
utmärkt stöd för att driva både styret
och sektionen framåt. Hon bryr sig ge-
nuint om sektionen och har stor insikt
i hur den fungerar. Sofia kompletterar
Emelie väl och valberedningen är över-
tygad om att hon med sina många bra
idéer kommer göra ett fantastiskt jobb
i sin roll som vice ordförande.

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



Valberedningen 2019/2020
2020-04-30

Fysikteknologsektionen

Kassör: David Winroth

Motivering:Med sina många erfa-
renheter av och brinnande intresse för
styrelsearbete kommer David vara en
stor tillgång i styret. Att han dess-
utom är genuint taggad på att lära sig
allt vad kassörsarbete innebär gör att
det inte råder några som helst tvivel
om att han kommer axla kassörspos-
ten väl.

Sekreterare: Joseph Löfving
Motivering: Få på sektionen är nog
så välbekanta med styrdokumenten
som Joseph. Efter ett år i talmanns-
presidiet har intresset inte heller sval-
nat utan han är mer än redo att ta sig
an de uppgifter som tillfaller sekrete-
rareren i styret. Vi i valberedningen är
övertygade om att Joseph på ett kon-
tinuerligt och strukturerat vis kommer
utveckla samt förbättra sektionsmed-
lemarnas förutsättningar att ta del av
de beslut som tas på sektionen.

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



Valberedningen 2019/2020
2020-04-30

Fysikteknologsektionen

SAMO: Emelie Sjögren

Motivering: Emelie har ett starkt in-
tresse för sina medmänniskors väl-
månde och har många bra idéer för att
göra sektionen så bra som möjligt för
dess medlemmar. Det driv och enga-
gemang hon uppvisat under aspning-
en gör att valberedningen känner sig
trygga i att Emelie kommer vara en
stor tillgång både som SAMO och som
styrelseledamot i allmänhet.

Informationsansvarig: Albert ”DM” Vesterlund

Motivering:Med sina tekniska kun-
skaper och ett tydligt intresse för sek-
tionens kommunikationskanaler är Al-
bert en utmärkt kandidat till rollen
som informationsansvarig. Han har
under aspningen uttryckt många idéer
och tillsammans med sitt fräscha per-
spektiv på sektionslivet kommer han
kunna bidra med många bra tankar
under nästkommande år.

Gruppmotivering: Med en kombination av erfarenhet och brinnande engagemang kommer
den nominerade gruppen kunna ta sektionen framåt in i det nya decenniet. Valberedningen tror
att denna blandning av personer gör att gruppen kommer kunna representera sektionen väl. De
har redan under aspningen kommit bra överens och valberedningen är därför övertygade om
att de dessutom kommer ha riktigt roligt tillsammans.

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



Valberedningen 2019/2020
2020-04-29

Fysikteknologsektionen

Nominering Focumateriet 20/21
Kapten: Gustav Hallberg

Motivering: Efter ett år på öppet hav utan styret
har Gustav börjat längta tillbaka. Han tror sig nu
ha funnit ett sätt att kombinera sin nya passion,
Focumateriet, med en plats vid det stora bordet.
Det tycker valberedningen låter som en ypperlig
idé! Med stort stöd från gruppen och ett gigantiskt
lugn kommer Gustav kunna styra foc-skeppet ge-
nom nästa års stormar utan att gå på grund. Han
är också en kattmänniska vilket alltid är ett plus.

Automatpirat: Olof Cronquist

Motivering: Med sina besparingar från det gång-
na året tänker Olof nu gå över till att spendera
skattkistans innehåll istället. Ovan däck väntar en
helt ny värld för Olof, och valberedningen känner
sig säker på att Olofs enorma hängivenhet och var-
ma utstrålning kommer att gynna så väl besätt-
ningen som snask sugna sektions medlemmar. Med
en mekanisk färdighet så stor att den börjat smitta
av sig på hans talförmåga kommer Olof se till att
LotR alltid står på!

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



Valberedningen 2019/2020
2020-04-29

Fysikteknologsektionen

Kistväktare: Jesper Jäghagen

Motivering: Jesper må vara ny ute på havet, men
trots det har han storslagna planer för att frigö-
ra ekonomin från den förtryckande patrullen. Han
kommer hålla skattkistan full i väntan på att Focu-
materiet tar sikte på ett nytt flipper. Med ett ungt
sinne och stor noggrannhet kommer Jesper att hit-
ta nya horisonter för Focumateriet att segla mot.
Jespers favorit flipper är för tillfället ToM och hans
high score är högst uppseende väckande.

Gruppmotivering: Med många nya idéer och ett stort engagemang kommer denna grupp att
ta Focumateriet till nästa nivå. Det bara pyr av erfarenheter och god stämning. Både fräscha
och slitna ögonlappar klär denna besättning som utöver sin stiliga uppsyn även har ett stort
flipper intresse. Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i
Focumateriet:

• Alex Bökmark

• Julia Wennerblom

• Martin Bergström

• Mats Richardson

• Thomas Johansen

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



Valberedningen 19/20
2020-04-30

Fysikteknologsektionen

Nominering F6
Sexmästare: Ludwig Gustavsson

Motivering: Ludwig har både i tidi-
gare erfarenheter och under aspningen
visat prov på ledarskapsförmåga. Han
har en god kombination av bestämdhet
och av lyhördhet inför gruppens åsikter
och behov. Valberedningen är överty-
gad om att Ludwig med sin lugna sta-
bila ledarstil kommer göra ett mycket
bra jobb som sexmästare för F6 20/21.

Sexreterare: Jacob ’Ladan’ Burman
Motivering:Med sin lugna förtroen-
deingivande framtoning har Jacob över-
tygat valberedningen om att han är
den rätte kandidaten för posten som
sexreterare. Han har ett tydligt intres-
se för gruppens välbefinande och utgör
ett bra komplement till Ludwig. Jacobs
flexibilitet och stresshanteringsförmåga
gör honom väl rustad att stötta grup-
pen inför kommande påfrestningar.

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



Valberedningen 19/20
2020-04-30

Fysikteknologsektionen

Kassör: Alexander Samuelsson
Motivering: Genom sitt stabila och
förtroendeingivande intryck under asp-
ningen kombinerat med stort visat eko-
nomiskt intresse är Alexander väl läm-
pad som kassör. Hans erfarenheter av
ansvarstagande och planering gör att
valberedningen känner sig trygg i sin
nominering av honom som kassör i F6
20/21.

Gruppmotivering: Med tydligt visat engagemang för F6s verksamhet både som helhet och
för de olika posterna, tror valberedningen att denna grupp kommer sprida mycket glädje både
på sektionen och övriga Chalmers med sina arrangemang. Den korta aspningen till trots ser vi
mycket av positiv stämmning och entusiasm inför arbetet i gruppen. Detta gör att vi tror att
de, tillsammans med de nominerade till förtroendeposterna, har alla förutsättningar för att bli
både sammansvetsade som grupp och ha mycket roligt tillsammans.

Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i F6:

• David Bååw

• Ruben ’Ukko-Pekka’ Frilund

• Miriam Ulenius

• Emelie Lemann

• Martin ’Martini’ Jirlow

• Ruben ’94’ Willner

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



Valberedningen 2019/2020
2020-05-01

Fysikteknologsektionen

Nominering Djungelpatrullen 20/21
Överste: Isabella ”Bellzebub” Tepp

Motivering: Isabella har under aspningen förvär-
vat ett stort förtroende hos de andra asparna för
sin ledarförmåga. Med sin bestämdhet med sig till
styret kommer hon se till att patrullens bästa alltid
går först. Internt kommer hon se till att resten av
patrullen under det kommande året har den struk-
tur de behöver, och förhoppningsvis kan hon även
undvika framtida matkrig.

Rustmästare: Gustav ”BFAC” Persson
Motivering: Med en fixad takplatta redan un-
der bältet har Gustav visat ett tydligt intresse för
rollen som Rustmästare. Ett städ med Gustav blir
alltid en fröjd med Sultans of Swing, och hans lätt-
samhet kommer gör det riktigt trevligt att hyra
Focus. Han har dessutom ett genuint intresse för
städ. Med både en annan approach och en bra re-
lation till Isabella kommer han bidra till en välba-
lanserad partull. Och dessutom bjuder han alltid
på snus!

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



Valberedningen 2019/2020
2020-05-01

Fysikteknologsektionen

Skattmästare: Lowe ”BCG” Fareld Krågen

Motivering: Lowe har från första dagen under
aspningen visat ett stort intresse för pengar och
allt vad det innebär. Han har visat förståelse för
vad det innebär att ha ekonomiskt ansvar och kom-
mer utan tvekan göra så att pengar flödar in un-
der året. Med omdömen som ”han är otroligt jävla
smart” och ”han är ett geni” behöver inte nästa års
DP oroa sig för att det kommer gå fel i bokföring-
en.

Gruppmotivering: Den nominerade gruppen har under aspningen lärt känna varandra
och visat sig kunna samarbeta på ett bra sätt. Valberedningen känner sig säkra med att de
nominerade kommer leva upp till DP:s rykte, och framförallt ha riktigt kul tillsammans!
Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i Djungelpatrullen
20/21:

• Didrik ”BrøHL” Palmqvist

• Elin ”Eklig” Eklund

• Ludvig ”Betyg: U” Nordqvist

• Markus ”Utter” Utterström

• Selma ”Semla” Moqvist

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



Valberedningen 2019/2020
2020-04-29

Fysikteknologsektionen

Nominering SNFTM

Ordförande: Oliver Thim
Motivering: Oliver har under aspningen visat
stort intresse för SNFs arbete samt varit drivande
och engagerad i diskussioner med sina medsökan-
de. Valberedningen tror att Oliver kommer kunna
utföra ett mycket bra arbete som ordförande för
SNF och leda gruppen genom både medgång så
väl som motgång. Med både lokala och internatio-
nella erfarenheter inom studier är Oliver redo att
ta sig an uppgiften att driva utvecklingen av ut-
bildningen och studierelaterade frågor framåt!

Vice Ordförande: Patrik ”drak mannen” Hybelius Wallin

Motivering: Patriks intresse för studierelaterade
frågor och studiehälsan på sektionen gör honom till
en självklar kandidat för SNF. Valberedningen tror
att Patrik kommer komplettera sin ordförande bra
som ledare för gruppen samtidigt som han får stor
möjlighet att påverka och engagera sig i de frågor
som intresserar honom mest. Som vice ordförande
kommer han få användning av sina spiderakunska-
per när han täcker ftek med PR för SNFs arr. Vi
ser även mycket fram emot en SNFöreläsning om
drakhantering.

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



Valberedningen 2019/2020
2020-04-29

Fysikteknologsektionen

Kandidatansvarig: Gustav Axelsson

Motivering: Gustav har under aspningen visat
stort intresse för SNF:s arbete, och har ett tyd-
ligt mål med att förbättra och utveckla kursutvär-
deringsprocessen och studienämndsmötena. Bland
annat har Gustav som plan att fortsätta med kurs-
utvärderingsfikat - och kanske bjuda på lite orgel-
musik? Med erfarenheter inom både kommunika-
tion och ledarskap kommer Gustav göra ett ut-
märkt jobb med att hitta kursutvärderare och väg-
leda dem genom deras arbete.

Masteransvarig: Tobias ”Socker” ”Benny” Gabrielii

Motivering: Tobias engagemang och driv fortsät-
ter ta honom till nya höjder. Hans stora intresse
för att förbättra studentlivet för gemene student
både i studie- och i fritidssammanhang gör honom
väl lämpad för arbetet i SNF. Med en roll som
masteransvarig kommer han ha stor frihet att dri-
va egna projekt och ge en egen touch till posten.
Hans sockersöta personlighet kommer få varje exa-
minator att vika sig i tvister och hans goda attityd
kommer vara en bra tillgång för SNF 20/21.

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



Valberedningen 2019/2020
2020-04-29

Fysikteknologsektionen

Matansvarig: Mijo Thoresson

Motivering:Mijo har visat stort intresse för pos-
ten som matansvarig i SNF och han ser fram emot
att engagera sig mer i sektionen utöver sitt enga-
gemang som sångförman. Med en vilja att alltid
testa nya saker kommer han ta cocktailpartyt till
en ny kulinarisk nivå. Bli inte förvånade om det
nästa år hoppar förbi en chokladgroda som rymt
från någons tallrik!

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


