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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Beslut att fastställa
LP2 20/21

Avsägelser
• 2020-10-15

Godkände Oskar Molins avsägelse från sin post som nätmakare i Spidera.
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Valberedningen 2020/2021
2020-12-02

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK 2021
Ordförande: Emma ”Ölman” Ödman

Motivering: Emma har under aspningen förvär-
vat gruppens förtroende och visat att hon trivs i
ledarrollen. Valberedningen tror att hon med stort
engegemang kommer att bidra till gemenskapen på
sektionen och välkomna nästa års nollan på bästa
sätt. Emma är en drivande faktor för gruppen. Hon
kommer med sin goda utstålning att representera
FnollK 2021 väl och kunna stå upp för deras sak,
även mot arg småbarnspappa 40 bast.

Vice Ordförande: My ”Staffe” Irenheim Jarlhed

Motivering: My kommer med sin struktur och
erfarenhet vara ett perfekt komplement till Emma.
Hon kommer med säkerhet att tillföra lugn och ba-
lans till gruppen, även under mottagningsstressen.
My utstrålar empati och kommer att värna om sina
medsittandes välmående. Hon vet dessutom alltid
när det är dags för en fikapaus.

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



Valberedningen 2020/2021
2020-12-02

Fysikteknologsektionen

Kassör: Erik ”Bruse” Brusewitz
Motivering: Erik har under aspningen visat stor
arbetsvilja och driv för nollK-arbetet. Vidare har
han sammarbetat väl med Emma, och valbered-
ningen känner att båda är redo att axla rollen som
ekonomisk ansvarig. Under aspningen har Erik va-
rit väldigt medverkande och inte varit blyg att ta
sig an uppgifter. Han har under aspningens gång
vunnit gruppens förtroende, och därför känner val-
beredningen att han är en trygg plats att lämna
FnollKs ekonomi på!

Gruppmotivering: Trots att den varit digital har de nominerade demonstrerat stort en-
gagemang och driv genom hela aspningen. De har visat prov på en mångfald av färdigheter och
en villighet att ta sig an utmaningen trots pandemin. De har även visat på god sammarbets-
förmåga och initiativtagande. Valberedningen är säkra på att de kommer kunna genomföra en
fantastisk mottagning. Framför allt tror valberedningen att gruppen kommer ha riktigt roligt
tillsammans det kommande året!
Nedan följer (ursäkta potatiskvalitén) utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotspos-
terna i FnollK 2021:

• Emrik ”Sharpie” Östling

• Simon ”Tjörn” Franklin

• Vincent ”A B S” Udén

• Joel ”Mumin” Sandås

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



Valberedningen
2020-12-02

Fysikteknologsektionen

Nominering FARM 2021
Vice ordförande: Hugo Spencer

Motivering: Valberedningen är säkra på att Hu-
go lugnt och fokuserat kommer hålla god kontakt
med företag, samt göra sitt bästa för att FARM-
mässan (digitalt eller fysiskt) skall äga rum 2021.
Med erfarenhet inom ideellt arbete och ett genuint
intresse för sektionens bästa är vi övertygade om
att Hugo passar utmärkt som FARMs nästa vice
ordförande.

Observera: I brist på sökande föreslår valberedningen att vakantsätta ordförande, kas-
sör och tre ledamöter. Vi uppmuntrar dock alla som är intresserade att söka dessa poster på
sektionsmötet.

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

Sektionsstyrelsen
Gällande avslaget av

gruppnomineringen för FARM 2021
2020-12-07

Fysikteknologsektionen

Gällande avslaget av
gruppnomineringen för FARM 2021

Styret valde att avsl̊a gruppnomineringen för FARM 2021 p̊a mötet 2020-12-03.

Avslaget var inte för att Styret inte höll med om nomineringen som s̊adan, utan var endast för att slippa skapa
en underlig mötesteknisk situation där eventuella personer som är intresserade av ledamotsposterna i FARM
hindras fr̊an att söka. En s̊adan situation skulle kunna lösas p̊a sektionsmötet av v̊art skickliga talmanspresidium,
men Styret ans̊ag det smidigare att avsl̊a gruppnomineringen för att undvika situationen över huvud taget.



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 där alla
känner sig välkomna.

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.



Motion om God kännande av tal manna presidiets hattar Focumateriet

Motion om
God kännande av tal manna presidiets

hattar

Focumateriet

Bakgrund

D̊a sektions mötet ofta kan tyckas vara l̊angsamt och ut draget s̊a är Foc ärade att lätta p̊a stämningen
genom att sprida lycka och glädje med tal manna presidiets fina hattar. Foc anser dock att valet av ovan
nämnda hattar enbart be rör Foc och tal manna presidiet och inte borde kräva styrets god kännande
innan de tas i bruk. Dessutom blir det mindre jobb för styret :)

Yrkande

att Att tal manna presidiets hattar inte kräver styrets godkännande innan de tas i bruk.
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Motions svar
God kännande av tal manna presidiets hattar

2020-12-03

Fysik teknolog sektionen
Motions svar – God kännande av tal manna presidiets hattar

Bak grund
Styret upp skattar tal mans presidiets hattar och vill gärna under lätta för Foc att in för skaffa dessa. Det kan
tyckas finnas skäl att låta Styret god känna hattarna av eko nomiska och etiska skäl, men Styret an ser inte att
dessa skäl är till räckligt starka.

Yrkande
Mot bak grunden ovan yrkar sektions styrelsen

att bi falla motionen i sin hel het.



Motion om sektionsstenen Einsten Simon Franklin, Hugo R̊adeg̊ard, Alfred Weddig, Jacob Welander

Motion om
sektionsstenen Einsten

Simon Franklin, Hugo Rådeg̊ard, Alfred Weddig, Jacob Welander

Bakgrund

När jag var ute och vandrade i de Tjörnska skogarna hittade jag en alldeles magnifik sten. Detta fick
mig genast att tänka p̊a M-sektionens bautasten och jag började undra varför inte F-sektionen har en
sektionssten. Jag tog en bild för att kunna skicka till mina kamrater och begav mig hemm̊at (d̊a det
är d̊alig täckning i skogen). Mina kamrater instämde alla att stenen lämpade sig ypperligt till att bli
F-sektionens officiella sektionssten och vi bestämde att jag skulle bege mig tillbaka ut i skogen för att
hämta stenen. När jag väl var ute i skogen ins̊ag jag dock att jag inte kunde lokalisera stenen. Jag kollade
fibrilt p̊a bilden som jag tagit men kunde inte lokalisera stenens position trots att jag hade en tydlig bild
p̊a dess hastighet.

Allt för länge har M-sektionens taktfasta rop pl̊agat oss. “Bau bau bautasten”, ringer i öronen nätterna
igenom och stör F-teknologens annars s̊a ljuva skönhetssömn. Eländet m̊aste f̊a ett slut och motionärerna
är därför fast övertygade om det trängande behov som föreligger av en väg ur detta tr̊angm̊al. Det sägs
att Fantomen är h̊ard mot de h̊arda och vi sluter oss därför till att n̊agon annan strategi än att sätta
h̊art mot h̊art inte kan vara förem̊al för n̊agra seriösa överväganden. Relativt Fantomen st̊ar även blixten
stilla men mycket l̊angsammare hinner vi inte förfara om vi skall undfly de pl̊agor M-assan utsätter oss
för. För oss likt för studenten d̊a kylen st̊ar tom st̊ar faktumet klart - omedelbar handling är nödvändig!
Er som tror att problemet löser sig självt vill vi p̊aminna: “Dragos spelar inte tärning”. Nu är tiden -
inte förr och inte senare - NU är tiden d̊a vi m̊aste välja en egen sektionssten.

Det är nu möjligt att en läsare läsandes denna lektyr lurar p̊a, vad det är för mineralklump vi
ska välja. Redogjordes inte just för hur stenen blev kvar i skogen och är inte därmed den för valet
föreliggande tingesten fr̊anvarande? Liknande tvivel s̊addes att gro i m̊anga människors tankar d̊a den
allmänna relativitetsteorin föruts̊ag förekomsten av svarta h̊al. H̊al i huvudet, kanske man tänker nu
för tiden, men d̊a fanns rum för s̊adana tokigheter. Men tvivlen besannades självfallet inte utan istället
detekterades l̊angt senare - det var hög tid för det d̊a - de svarta bestarna empiriskt. Vi förordar att
stenens ickenärvaro betraktas i denna erfarenhets ljus, om det nu kan bidra med n̊agot s̊adant. Lysande, i
varje fall, även om humorn är mörk, är referensen och tack vare den framträder nu v̊ar saks logik alldeles
klart. Ja, lika rakt som en linje g̊ar v̊art resonemang och vi hoppas därför att sektionen snart skall buga
- eller menar vi böja, ja, allt är relativt - sig för stenen Einsten. En massa fler anledningar för detta
kan anföras men redan nu har förmodligen tidsbegränsningen - för koncentration först̊as - tänjts till det
yttersta. Nu ska M f̊a C och F till eine kleine sten be.
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Motion om sektionsstenen Einsten Simon Franklin, Hugo R̊adeg̊ard, Alfred Weddig, Jacob Welander

Yrkande

Mot bakgrunde ovan yrkar vi FnollK-aspar

att genom sektionsmötesbeslut välja Einsten som F-sektionens sten.

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

• FIF.

• Kräldjursv̊ardare.

• Sektionsnörd.

• Spirdera.

• Bakisclubben (BC).

• Game Boy.

• Piff och Puff.

• Foton.

• Fabiola.

• Einstenskötare

att under §11.1.1 i reglememntet göra följande tillägg:

• Fysikteknologsektionens informationsskrift, Finform.

• S̊angförmännen.

• Revisorer.

• Fysikteknologsektionens skyddshelgon Dragos .

• Fanfareriet.

• Bilnissar.

• Blodgruppen.

• Kräldjursv̊ardare.

• Dumvästinnehavare.
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Motion om sektionsstenen Einsten Simon Franklin, Hugo R̊adeg̊ard, Alfred Weddig, Jacob Welander

• Bakisclubben (BC).

• Fysikteknologsektionens webbgrupp, Spidera.

• Sektionsnörd.

• Baln̊agonting.

• Game Boy

• Piff och Puff

• Einstenskötare

att i reglementet skapa avsnittet 11.17 Einstenskötare.:

att i reglementet skapa §11.17.1 med följande inneh̊all:

Einstenskötarnas syfte är att ta sköta om F-sektionens sektionssten, Einsten

att i reglementet skapa §11.17.2 med följande inneh̊all:

Einstenskötarna är till antalet 0-2.

3
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Motionssvar
Sektionsstenen Einsten

2020-12-01

Fysikteknologsektionen
Motionssvar – Sektionsstenen Einsten

Yttrande
Styret uppskattar humorn i motionen, men ser inga större för- eller nackdelar för sektionen som helhet med
införandet av den föreslagna funktionärsposten. Av denna anledning väljer Styret att varken yrka för bifall eller
avslag, utan uppmanar sektionsmötets deltagare att själva avgöra hur de ställer sig i frågan.
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