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§1 Mötets öppnande

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

§3 Val av justerare

§4 Val av rösträknare

§5 Fastställande av föredragningslista

§6 Antagande av mötesordning

§7 Adjungeringar

§8 Föregående mötesprotokoll

§9 Uppföljning av beslut

§10 Fastställande av beslut

§11 Meddelanden

§12 Fyllnadsval

a) Valberedningen
i) Val av 1 ledamot

§13 Personval

a) FARM
i) Val av ordförande
ii) Val av vice ordförande
iii) Val av kassör
iv) Val av 0–5 ledamöter

b) FnollK
i) Val av ordförande
ii) Val av vice ordförande
iii) Val av kassör
iv) Val av 0–4 ledamöter

§14 Propositioner

a) Skapande av jämlikhetsråd
b) Skapande av mastermottagningsansvarig

§15 Motioner

§16 Övriga frågor

§17 Dumvästutdelning

§18 Mötets avslutande
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Förteckning över bilagor
A Proposition om Skapande av jämlikhetsråd

B Proposition om Skapande av mastermottagningsansvarig
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Sektionsstyrelsen
Proposition

Skapande av jämlikhetsr̊ad
2020-11-26

Fysikteknologsektionen

Proposition – Skapande av jämlikhetsr̊ad

Bakgrund

P̊a sektionen är SAMO i nuläget ensam som ansvarig för jämlikhetsfr̊agor, n̊agot som st̊ar i stark kontrast
mot resten av k̊aren, där majoriteten av andra sektioner har en jämlikhetsförening av en eller annan form.
För att skapa bättre förankring i sektionens kommittéer och föreningar, samt förbättra möjligheterna för
mer engagemang i jämlikhetsfr̊agor föresl̊ar Styret att ett jämlikhetsr̊ad ska skapas.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §5.4.4 i reglementet göra följande tillägg:

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

• Dragos.

• Sektionsstyrelse.

• Valberedning.

• Studienämnden, förutom årskursrepresentant.

• Förtroendeposter i Djungelpatrullen.

• Adjutanter i Djungelpatrullen.

• Förtroendeposter i F6.

• Ledamöter i F6.

• Förtroendeposter i Focumateriet.

• Ledamöter i Focumateriet.

• Revisorer.

• Talmanspresidiet.

• Frist̊aende ledamöter i JämF.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Skapande av jämlikhetsr̊ad
2020-11-26

att under §11.1.1 i reglementet göra följande tillägg:

Fysikteknologsektionens sektionsfunktionärer är:

• Fysikteknologsektionens informationsskrift, Finform.

• S̊angförmännen.

• Revisorer.

• Fysikteknologsektionens skyddshelgon Dragos .

• Fanfareriet.

• Bilnissar.

• Blodgruppen.

• Kräldjursv̊ardare.

• Dumvästinnehavare.

• Bakisclubben (BC).

• Fysikteknologsektionens webbgrupp, Spidera.

• Sektionsnörd.

• Baln̊agonting.

• Game boy

• Piff och Puff

• JämF.

att i reglementet skapa avsnittet 11.17 JämF.

att i reglementet skapa §11.17.1 med följande inneh̊all:

JämF är sektionens jämlikhetsr̊ad, och syftar till att arbeta för en mer jämlik sektion.

att i reglementet skapa §11.17.2 med följande inneh̊all:

JämF best̊ar av sektionsstyrelsens skyddsombud, en representant vardera fr̊an de kommittéer och
sektionsföreningar där intresse för medlemskap finns, samt 2–3 frist̊aende ledamöter.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Skapande av jämlikhetsr̊ad
2020-11-26

att under §6.3.6 i reglementet göra följande tillägg: Det åligger sektionsstyrelsens skyddsombud:

att vara sektionens studerandearbetsmiljöombud enligt punkt 10.6 ”Fysikteknologsektionens Stu-
derandearbetsmiljöombud” samt vara Fysikteknologsektionens jämlikhetsansvarige. SAMO
har i sitt uppdrag tystnadsplikt.

att tillvarata sektionsmedlemmarnas intressen i skyddsfr̊agor, jämlikhets- och jämställdhetsfr̊agor
och samarbeta med Chalmers Studentk̊ars kontaktperson samt högskolans skyddsombud.

att deltaga p̊a studienämndens möten d̊a arbetsmiljöfr̊agor behandlas.

att leda arbetet i sektionens jämlikhetsr̊ad, JämF.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Skapande av mastermottagningsansvarig
2020-11-26

Fysikteknologsektionen

Proposition – Skapande av mastermottagningsansvarig

Bakgrund

För att välkomna nya masterstudenter och införliva dessa i Chalmerslivet h̊alls det varje år en master-
mottagning. Denna mottagning arrangeras gemensamt för hela utbildningsomr̊adet för kemi, fysik och
matematik, men det har under de senare åren r̊att en del oklarheter kring ansvarsfördelningen och det
allmänna tillvägag̊angssättet.

För att förbättra mottagningen för masterstudenterna har utbildningsomr̊adet verkat för ett mer uppstyrt
ramverk och för en bättre integration i sektionernas verksamhet. En del av denna uppstyrning best̊ar i
att göra mastermottagningsansvarig en mer officiell del av de tre sektionerna p̊a utbildningsomr̊adet och
synkronisera deras inval för bättre engagemang och kontinuitet.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §5.4.3 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 3 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Bilnissar.

• Blodgrupp.

• Fanfareri.

• Finform.

• FIF.

• Kräldjursv̊ardare.

• Sektionsnörd.

• Spidera.

• S̊angförmän.

• Bakisclubben (BC).



Sektionsstyrelsen
Proposition

Skapande av mastermottagningsansvarig
2020-11-26

• Game Boy.

• Piff och Puff.

• Foton.

• Fabiola.

• Mastermottagningsansvarig.

att under §11.1.1 i reglementet göra följande tillägg:

Fysikteknologsektionens sektionsfunktionärer är:

• Fysikteknologsektionens informationsskrift, Finform.

• S̊angförmännen.

• Revisorer.

• Fysikteknologsektionens skyddshelgon Dragos .

• Fanfareriet.

• Bilnissar.

• Blodgruppen.

• Kräldjursv̊ardare.

• Dumvästinnehavare.

• Bakisclubben (BC).

• Fysikteknologsektionens webbgrupp, Spidera.

• Sektionsnörd.

• Baln̊agonting.

• Game boy

• Piff och Puff

• Mastermottagningsansvarig.

att i reglementet skapa avsnittet 11.17 Mastermottagningsansvarig.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Skapande av mastermottagningsansvarig
2020-11-26

att i reglementet skapa §11.17.1 med följande inneh̊all:

Mastermottagningsansvarigs syfte är att vara med och arrangera en mastermottagning vid utbild-
ningsomr̊adet som sektionens kandidatprogram tillhör.

att i reglementet skapa §11.17.2 med följande inneh̊all:

Mastermottagningsansvarig är en till antalet.

att i reglementet skapa §11.17.3 med följande inneh̊all:

Det åligger mastermottagningsansvarig:

att tillsammans med andra mastermottagningsansvariga vid utbildningsomr̊adet för sektionens
kandidatprogram arrangera en mottagning för nya studenter vid relaterade masterprogram.
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