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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

a) Fyllnadsval

§11 Meddelanden

§12 Verksamhets- och revisionsberättelser

a) FARM 2020
i) Verksamhetsberättelse
ii) Revisionsberättelse
iii) Ansvarsfrihet

b) FnollK 2020
i) Verksamhetsberättelse
ii) Revisionsberättelse
iii) Ansvarsfrihet

§13 Verksamhetsplaner

a) Verksamhetsplan FARM 2021
b) Verksamhetsplan FnollK 2021

§14 Personval

a) Fabiola
i) Val av 1–10 ledamöter

b) Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF
i) Val av ordförande
ii) Val av kassör
iii) Val av 0–7 ledamöter

c) Foton
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i) Val av 1–6 ledamöter

d) Finform

i) Val av chefsredaktör tillika ansvarig utgivare
ii) Val av kassör
iii) Val av 2–8 redaktörer

e) Sångförmän

i) Val av 0–6 sångförmän

f) Fanfareriet

i) Val av flaggmarskalk
ii) Val av 1–2 fanbärare

g) Bilnissar

i) Val av ekonomisk bilnisse
ii) Val av mekanisk bilnisse

h) Blodgruppen

i) Val av ansvarig blodutgivare
ii) Val av 1–4 ledamöter

i) Kräldjursvårdare

i) Val av 1 kräldjursvårdare

j) Bakisclubben (BC)

i) Val av 0–6 bakisar

k) Spidera

i) Val av 2–10 teknologer

l) Sektionsnörd

i) Val av 1 sektionsnörd

m) Game Boy

i) Val av 0–6 Game Boys

n) Piff och Puff

i) Val av 0–4 Piffar

o) JämF

i) Val av 2–3 fristående ledamöter

p) Mastermottagningsansvarig

i) Val av 1 mastermottagningsansvarig

q) Frisörer

i) Val av 0–2 frisörer

§15 Propositioner

a) Justering av FIF:s verksamhet
b) Omskapandet av Game Boy som sektionsförening
c) Uppstädning av styrdokument
d) Utveckling av miljö- och hållbarhetspolicyn

§16 Motioner
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a) Tilltal av talmanspresidiet

§17 Övriga frågor

§18 Dumvästutdelning

§19 Mötets avslutande
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Förteckning över bilagor

A Beslut att fastställa

B Proposition om Justering av FIF:s verksamhet

C Proposition om Omskapandet av Game Boy som sektionsförening

D Proposition om Uppstädning av styrdokument

E Proposition om Utveckling av miljö- och hållbarhetspolicyn

F Motion om Tilltal av talmanspresidiet

G Motionssvar till Tilltal av talmanspresidiet
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Beslut att fastställa
LP3 20/21

Fyllnadsval
• 2021-02-04

Fyllnadsvalde Viktor Lilja som ledamot i FARM.
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Sektionsstyrelsen
Proposition

Justering av FIF:s verksamhet
2021-01-25

Fysikteknologsektionen

Proposition – Justering av FIF:s verksamhet

Bakgrund

P̊a sektionen finns det för närvarande tre olika ekonomiska verksamhets̊ar:

• 1/1 – 31/12 För FARM och FnollK

• 1/7 – 30/6 För övriga kommittéer, Styret och SNF

• 1/4 – 31/3 För FIF.

Att ha flera olika verksamhets̊ar ställer till det onödigt mycket med bokföringen, och Styret anser därför
att det vore smidigt att flytta FIF:s verksamhets̊ar. Mötena i LP4 har redan ett stort antal inval, och
Styret anser det passa bäst att flytta FIF:s inval till LP2, och justera verksamhets̊aret därefter.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §2.4.2 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 2 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Förtroendeposter i FARM

• Ledamöter i FARM

• Förtroendeposter i FnollK

• Ledamöter i FnollK

• FIF.

att under §2.4.3 i reglementet stryka följande rad:

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

• Bilnissar



Sektionsstyrelsen
Proposition

Justering av FIF:s verksamhet
2021-01-25

• Blodgrupp

• Fanfareri

• Finform

• FIF

• Kräldjursv̊ardare

• Sektionsnörd

• Spidera

• S̊angförmän

• Bakisclubben (BC)

• Game Boy

• Piff och Puff

• Foton

• Fabiola

• Mastermottagningsansvarig

• Frisörer.

att under §7.5.1 i reglementet göra följande ändring:

FIF har en verksamhet som g̊ar fr̊an 1 april till 31 mars 1 januari till 31 december.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Omskapandet av Gameboy som sektionsförening
2021-01-25

Fysikteknologsektionen

Proposition – Omskapandet av Gameboy som sektionsförening

Bakgrund

För snart tv̊a år sen utökades Gameboy fr̊an tv̊a medlemmar till sex, och har sedan dess visat stort en-
gagemang för sektionens brädspelskultur genom diverse spelkvällar och med nyinköp av s̊aväl brädspel som
brädspelsförvaring. För att ge Gameboy ännu bättre förutsättningar för att sprida sin spelfanatism till gemene
teknolog vill nu sektionsstyrelsen ändra deras status p̊a sektionen fr̊an funktionärspost till sektionsförening.
Denna förändring skulle ge dem en tydligare ekonomisk utg̊angspunkt, möjlighet till representationsplagg och
förhoppningsvis en fortsatt tydlig plats bland sektionens arrangörer.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §7.2.1 i reglementet göra följande tillägg:

Fysikteknologsektionens sektionsföreningar är:

• Fabiola

• Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF

• Foton

• Game Boy.

att skapa avsnitt 7.7, Game Boy, i reglementet med följande inneh̊all:

7.7.1 Game Boy best̊ar av 0–6 Game Boys. Game Boy har inga förtroendeposter.

7.7.2 Det åligger Game Boy:

att ta hand om de sällskapsspel som finns p̊a Focus.

att främja brädspelsverksamheten p̊a Fysikteknologsektionen.

att under §8.1.1 i reglementet stryka följande:

Fysikteknologsektionens sektionsfunktionärer är:

...

• Game Boy

...



Sektionsstyrelsen
Proposition

Omskapandet av Gameboy som sektionsförening
2021-01-25

att stryka avsnitt 8.15, Game Boy, ur reglementet i sin helhet:

8.15.1 Game Boys syfte är att ta hand om de sällskapsspel som finns p̊a Focus, samt främja brädspelsverksamheten
p̊a Fysikteknologsektionen.

8.15.2 Game Boy best̊ar av 0–6 Game Boys.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

Fysikteknologsektionen
Proposition – Uppstädning av styrdokument

Bakgrund
Sektionens styrdokument innehåller ett antal otydligheter, felaktigheter och utdaterade punkter. För att göra
dokumenten mer lättförståeliga, mer aktuella och mindre överflödiga föreslår sektionsstyrelsen en rad mindre
förändringar. Varje föreslagen förändring motiveras nedan.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §1.1.1 i stadgan göra följande tillägg:

Fysikteknologsektionen, benämns nedan som sektionen, vid Chalmers studentkår är en ideell förening
bestående av studerande vid utbildningsprogrammen Teknisk fysik eller Teknisk matematik vid Chalmers
tekniska högskola och av studenter vid därtill associerade mastersprogram som betalat sektionsavgift till
densamma.

Ett mindre förtydligande som underlättar strykandet av avsnitt 13.

att under §2.4.1 i stadgan göra följande ändring:

Sektionens förtroendeposter avser poster av sektionsmötet utsedda till förtroendeposter listade i regle-
mentet som förtroendeposter.

Förtydligande.

att under §4.1.2 i stadgan stryka följande:

Uppgifter och ansvar får delegeras enligt följande hierariki:

...

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

Detta är förmodligen en rest från tiden då sektionen hade oberoende studerandearbetsmiljöombud. Sedan dessa avskaffades har
punkten ofta tolkats som att Styret inte kan ålägga SAMO (som är med i Styret) något, men det saknar en klar anledning..



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

att under §5.4.2 i stadgan göra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 1

...

• godkänna/underkänna fastslå/avslå de ledamöter till sektionen tillhörande programråd som sektions-
styrelsen föreslagit preliminärt har valt

...
Läsårets första programråd hamnar i regel innan sektionsmötet i LP1, och Styret blir tvunget att göra undantag och tillsätta
programrådsledamöterna i förhand. Med denna förändring och förändringen i §4.3.1 i reglementet rättas detta till.

att under §8.1.2 i stadgan göra följande tillägg:

Studienämnden består av studienämndsordförande, studienämndskassör och medlemmar enligt reglemente
angående studienämnden.

I §8.6.3 åligger det SNF:s kassör att upprätta ett bokslut, men underligt nog behöver kassören inte finnas i nuläget.

att stryka avsnitt 13, Sektionens ekonomi, ur stadgan i sin helhet:

13.1.1 Varje sektionsmedlem ska erlägga beslutad sektionsavgift till Fysikteknologsektionen.

13.1.2 Sektionsavgiften skall vara densamma för alla årskurser.
§13.1.2 är irrelevant då sektionen inte längre beslutar om sektionsavgiften (kåren handhar det), och då den föreslagna förändringen
till §1.1.1 gör det ytterst tydligt att medlemmar behöver betala sektionsavgift är inte §13.1.1 heller relevant.

att under §2.1.2 i reglementet göra följande ändring:

Kallelse till sektionsmöte skall tillsändas sektionsmedlemmar, revisorer, inspektor och kårstyrelsen kår-
ledningen.

Kårstyrelsen är en del av kårledningen, och det finns ingen klar anledning att bjuda in kårstyrelsen men inte kårledningen, speciellt
med tanke på att hela kårledningen har närvarorätt på mötena.

att under §2.2.2 i reglementet göra följande ändring:

Slutgiltig föredragningslista till sektionsmöte skall tillsändas sektionsmedlemmar, revisorer, inspektor samt
kårstyrelsen kårledningen.

Se ovan.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

att under §4.2.3 i reglementet göra följande tillägg:

Kallelse till styrelsemöte skall senast två dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av sektionssty-
relsen, medlem av kommitté och nämnd, revisorer, talmanspresidiet, valberedningen samt övriga berörda
sektionsföreningsmedlemmar och funktionärer.

Valberedningen har närvarorätt på Styretmötena, men har i nuläget inte rätt att få kallelserna till dem.

att under §4.2.4 i reglementet göra följande tillägg:

Protokoll från styrelsemöten anslås via någon av sektionens officiella kommunikationskanaler.
Gör formuleringen mer konsekvent med alla andra punkter om anslag.

att under §4.2.6 i reglementet göra följande tillägg:

Talmannen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Vid frågor som direkt berör sektionsmöten har tal-
mannen även rösträtt. Vid talmannens frånvaro övertar vice talman dennes befogenheter.

Just nu står det inte uttryckligen någonstans att vice talman fyller talmannens roll i Styret om denne inte kan närvara.

att under §4.3.1 i reglementet göra följande ändring:

Det åligger sektionsstyrelsen:

...

att varje år tillsammans med studienämnden utse sektionens representanter i styrelser och kommittéer
inom högskolan. Dock krävs för ledamöterna i Programråden godkännande från sektionsmötet är
ledamöterna i programråden endast att anses preliminärt fastslagna tills dess att sektionsmötet god-
känner dem.

...
Se förklaringen till ändringen till §5.4.2 i stadgan.

att under §4.3.1 i reglementet stryka följande:

Det åligger sektionsstyrelsen:

...

att granska och utse phaddergruppsansvariga under inrådan av FnollK.

...
Detta har inte gjorts på ett antal år, och anses onödigt.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

att under §4.3.2 i reglementet göra följande ändring:

Det åligger sektionsstyrelsens ordförande:

...

att tillse att sektionsmöten sammankallas.

...
Det åligger talmannen (implicit) att kalla till sektionsmöten, och enligt §5.2.2 i stadgan åligger det sektionsordförande att sköta
kallelsen om talmansposten är vakant. Den här punkten anses överflödig.

att under §4.3.2 i reglementet göra följande ändring:

Det åligger sektionsstyrelsens ordförande:

...

att tillse att det finns representanter från sektionsstyrelsen i F:s eller och TM:s programråd.

...
Självklart ska styrelsen vara representerad i båda.

att under §4.3.6 i reglementet stryka följande:

Det åligger sektionsstyrelsens skyddsombud:

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

...
Punkten finns inte längre.

att under §6.5.3 i reglementet göra följande ändring:

Verksamheten drivs på ideell basis, d.v.s. den ska gå jämnt upp. Dock skall det finnas ett visst utrymme
för ersättning i form av representation. Eventuellt överskott tillfaller sektionen. Vid räkenskapsårets slut
skall tillgångar över 0,659 basbelopp tillfalla sektionen. Visst utrymme för representation får förekomma.

FnollK är den enda kommittén vars överskott inte basbeloppsjusteras. Det finns ingen klar anledning till att FnollK – till skillnad
från de andra kommittéerna – inte ska få behålla en del av överskottet till efterkommande år.

att under §8.14.2 i reglementet stryka följande: Balnågonting har 0-5 medlemmar samt en representant vardera
från FnollK, F6 och Djungelpatrullen.

Det har inte funnits några faktiska representanter på några år, och BalNgt brukar inte ha problem med att hitta puffar. Punkten
efterlevs inte och är överflödig.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Uppstädning av styrdokument
2021-02-04

att under §9.1.1 i reglementet stryka följande:

Fysikteknologsektionens intresseföreningar är:

...

• Fysikteknologsektionens Japanförening, 物理学部日本文化会

...
Japanföreningen har inte varit aktiv på flera år.

att stryka avsnitt 9.3, Fysikteknologsektionens Japanförening,物理学部日本文化会, ur reglementet i sin helhet:

Fysikteknologsektionens Japanförenings syfte är att vara en mötesplats för individer med intresse för
japansk kultur och det japanska språket samt att främja och underhålla detta intresse och denna språk-
kunskap.

Se ovan.

att under §10.2.3 i reglementet göra följande tillägg: Vid konflikt med Fysikteknologsektionens övriga styrdo-
kument, undantaget stadgan, har reglementet företräde.

Reglementet står förstås inte över stadgan.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Utveckling av miljö- och h̊allbarhetspolicyn
2021-01-25

Fysikteknologsektionen

Proposition – Utveckling av miljö- och h̊allbarhetspolicyn

Bakgrund

För ett år sedan antog sektionen en miljö- och h̊allbarhetspolicy med m̊al att minska sektionens klimatp̊averkan.
Policyn innehöll en vision och ett antal m̊al för sektionens väg mot lägre klimatp̊averkan. Styret vill nu vidare-
utveckla policyn med konkreta åtgärder för att kunna göra m̊alen till verklighet.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att göra följande tillägg i sektionens miljö- och h̊allbarhetspolicy under en ny rubrik, ”Åtgärder”:

För arrangemang i sektionens regi gäller att:

• Eng̊angsplastartiklar för mat och dryck ej f̊ar 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 p̊a arrangemang där mat serveras. Om b̊ade kött och vege-
tarisk kost finns som alternativ ska biljettpriset vara 10 kr lägre för vegetarisk kost. Prisskillnaden
subventioneras för arrangörerna av sektionen.

I övrigt gäller att:

• Utsläppen fr̊an de fordon sektionen äger ska klimatkompenseras.



Motion om tilltal av talmanspresidiet
Felix Augustsson, Emelie Sjögren

2021-02-09

Motion om
tilltal av talmanspresidiet

Felix Augustsson, Emelie Sjögren

Bakgrund

I reglementet st̊ar det idag under 2.5.6 att Talmanspresidiet ska tilltalas Herr/Fru talman/vicetalman/
/sekreterare under sektionsmöten. Punkten är givetvis skriven för att vara rolig, men motionärerna anser
det likas̊a olyckligt att könsnormativt spr̊ak används i sektionens styrdokument. Dessutom är inte for-
muleringen i linje med Chalmers Studentk̊ars Riktlinjer för inkluderande och tillgänglig kommunikation.
Motionärerna föresl̊ar därför att punkten stryks, och att talmanspresidiet i framtiden tilltalas s̊a som
talmanspresidiet behagar.

Yrkande

att stryka 2.5.6 i reglementet.
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Motionssvar
Tilltal av talmanspresidiet

2020-12-03

Fysikteknologsektionen
Motionssvar – Tilltal av talmanspresidiet

Bakgrund
Styrelsen håller med motionärerna i både åsikt och argument, och anser inte att punkten fyller något syfte i
reglementet oavsett.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.
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