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F-TEKNOLOGSEKTIONEN 
PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-09-30 

Tid: 15.15-19.45 
Plats: HB1 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  
 Mötet öppnades något försenat kl 15.35 av sektionsordförande Mats Svensson. 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET OCH BESLUTSFÖRIGHET  
Mötet hade varit utlyst enligt gällande regler och tillräckligt många var närvarande så mötet 

ansåg sig vara behörigt och beslutsförigt. 

§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE 
Pontus Ekh nominerades till mötesordförande och F-styrets sekreterare Mikaela Holm 

nominerades till mötessekreterare. De valdes enhälligt. 

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE  
Johan Gill och Mikael "Micke" Andersson nominerades och valdes enhälligt till justeringsmän 

tillika rösträknare. 

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  
Ett antal punkter tillkom och flyttades innan föredragningslistan kunde fastställas.  

 Motionen om medlemsförening flyttades till efter punkten Meddelanden. 

 Revisionsberättelse för F-styret 06/07 tillkom innan punkten Fyllnadsval. 

 Fyllnadsval av oberoende teknolog till valberedningen tillkom under punkten 

Fyllnadsval. 

 Propositionen om inval av Dragos flyttades till innan punkten Övriga frågor. 

 

 



Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-10-09 Sida 2 (6) 

 

  

Pontus Ekh Mikaela Holm 
Ordförande Sekreterare 

Mikael Andersson  Johan Gill 
Justeringsman Justeringsman 

2 

Mötet återkom till denna punkt, Fastställande av föredragningslista, under punkten Fyllnadsval 

då det fanns ytterligare en sökande till oberoende teknolog i valberedningen.  Efter votering 

valde mötet att ha val av oberoende teknolog. 

Punkterna i protokollet återges inte i exakt kronologisk ordning då detta skulle bli svårläst. 

§ 6 ADJUNGERINGAR  
Mötet adjungerade in Erik Hammarberg. Erik Hammarberg är F's representant i Kårledningen. 

§ 7 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Föregående mötesprotokoll innehåller en felaktighet som inte har blivit ändrad. Därför 

bordlades att godkänna föregående mötesprotokoll till nästa möte. 

§ 8 UPPFÖLJNING AV BESLUT  
§ 8a  FANA 

Fanan som röstades igenom förra mötet är nu tillverkad och har används under nollningen. 

§ 8b HÄFVUTRUSTNING  
Förra mötet beslutade att införskaffa en häfvutrustning till sektionen. Denna är ännu inte 

inköpt utan man undersöker olika modeller. Målet är att häfvutrustningen ska vara införskaffad 

till nästa möte. 

§ 9 MEDDELANDEN  
§ 9a  KÅRLEDNINGEN  

F's representant från Kårledningen, Erik Hammarberg, presenterade sig och berättade om 

Kårens arbete. De stora frågorna Kårledningen ska jobba med under detta år är utreda 

kårobligatoriet, bilda åsikt om utbildningarnas inriktningar samt ta fram åsikt om Lindhomen. 

§ 9b HÄFVFÖRENING  

Jonas "Roine" Lindgren meddelade att det ska bildas en häfvförening.  

§ 9c F INFORM  

Finforms chefredaktör, Anton Wahnström, meddelade att deadline för kommande Finform är 1 

oktober 24.00.  
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§ 10 VERKSAMHETS-  OCH REVISIONSBERÄTTELSE 
§ 10a  REVISIONSBERÄTTELSEN F-STYRET 06/07 

Pontus läste upp revisorns yttrande om revisionsberättelsen för F-styret 06/07. 

Revisionsberättelsen godkändes enhälligt. 

Beslut: Att enhälligt godkänna revisionsberättelsen för F-styret 06/07. 

§ 11 FYLLNADSVAL  
§ 11a  SNF 

i  V ICE ORDFÖRANDE  

Daniel Langkilde hade tidigare blivit fyllnadsvald av F-styret och mötet valde enhälligt bekräfta 

valet. 

Beslut: Att enhälligt välja Daniel Langkilde som vice ordförande i SNF. 

ii  KURSUTVÄRDERINGSANSVA RIG  

Joel Goop hade tidigare blivit fyllnadsvald av F-styret och mötet valde enhälligt bekräfta valet. 

Beslut: Att enhälligt välja Joel Goop som kursutvärderingsansvarig i SNF. 

§ 11b  VALBEREDNINGEN  
i  OBEROENDE  TEKNOLOG  

Linus Eklund hade tidigare blivit fyllnadsvald av F-styret och mötet valde enhälligt bekräfta 

valet. 

Beslut: Att enhälligt välja Linus Eklund som oberoende teknolog i valberedningen. 

ii  OBEROENDE  TEKNOLOG  

Viktor Hansson sökte den vakanta posten som oberoende teknolog i valberedningen. Viktor 

valdes enhälligt. 

Beslut: Att enhälligt välja Viktor Hansson som oberoende teknolog i valberedningen. 

§ 11c  BLODGRUPPEN 
i  LEDAMOT  

David Hill sökte den vakanta posten som ledamot i blodgruppen. David valdes enhälligt. 
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Beslut: Att enhälligt välja David Hill till ledamot i blodgruppen. 

§ 12 VAL AV SEKTIONSPOSTER  
§ 12a  SNF 

i  ÅRSKURSREPRESENTANT F1 

Isa Nordqvist sökte posten som årskursrepresentant F1. Isa valdes enhälligt. 

Beslut: Att enhälligt välja Isa Nordqvist som årskursrepresentant F1. 

ii  TM-REPRESENTANT  

Edvin Linge, Joel Wilsson och Andreas Källberg sökte posten som TM-representant i SNF. De 

sökande fick var och en presentera sig och mötet fick chans att ställa frågor till de sökande. 

Edvin Linge valdes till TM-representant i SNF. 

Beslut: Att välja Edvin Linge som TM- representant i SNF. 

§ 13 BUDGET 
Erik Gallneby presenterade F-styrets förslag till budget som i stora drag byggde på föregående 

års budget. Det kom in fem ändringsyrkanden. 

Linus Eklund lade ett ändringsyrkande om att posten Valberedning ökas med 1000 kr till 2000 

kr och att posten Oförutsedda utgifter minskas med 1000 kr. Ändringsyrkanden bifalles. 

Från Linus Eklund kom det även in ett ändringsyrkande om att en ny post Bilnisse-

Aspning/Teambuildning/Utbildning instiftas på 1500 kr. Ändringsyrkanden avslogs. 

Henrik Hansson och Linus Eklund lade ett ändringsyrkande att posten Varulager tas bort och att 

budgeten för Framtida motioner utökas med 4000 kr. De förlikade sig sedan med att posten 

Varulager sänks till 0 kr och Framtida motioner ökas med 4000 kr. Detta godkändes av mötet. 

Det kom också in ett ändringsyrkande om att sluta prenumerera på GP. Efter en stunds 

diskussion så gick mötet till beslut om ändringsyrkande och ändringsyrkandet avslogs. 

Från David Samuelsson kom det sista ändringsyrkandet om att underhåll av häfvutrustningen 

på 200 kr borde synas i budgeten. Han förlikade sig med mötesordförandens förslag om att 

instifta en ny post Allmänt underhåll med 200 kr och detta godkändes av mötet. 

Med dessa bifallna ändringsyrkanden godkändes årets budget. 

Beslut: Att godkänna årets budget med de bifallna ändringsyrkandena. 
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§ 14 PROPOSITIONER  
§ 14a  PROPOSITION OM  SEKTIONENS MEDLEMMAR  

Propositionen handlade om ändring av stadgar och reglemente så att de även inkluderade TM-

teknologerna. Ett ändringsyrkande kom in som bestod av att ta bort en inaktuell mening i 

stadgans paragraf 1.1.1. Propositionen med detta ändringsyrkande godkändes av mötet. De 

punkter som rör stadgarna måste röstas igenom på ytterligare ett möte innan de börjar gälla. 

Beslut: Att godkänna propositionen med ändringsyrkandet. 

§ 14b  PROPOSITION OM  STORMÖTEN  

Enligt reglementet ska stormöten hållas två gånger per läsperiod och styret ville ändra detta till 

noll-två möten per läsperiod. Ett ändringsyrkande kom in att stormöte skulle hållas ett-två 

gånger per läsperiod. Propositionen med detta ändringsyrkande klubbades igenom av mötet.  

Beslut: Att godkänna propositionen med ändringsyrkandet. 

§ 14c  PROPOSITION OM INVAL AV DRAGOS  

Propositionen handlade om att flytta invalet av Dragos från lp3 till lp4. Propositionen avslogs i 

sin helhet. 

Beslut: Att avslå propositionen i sin helhet. 

§ 15 MOTIONER 
§ 15a  MOTION ANGÅENDE  MEDLEMSFÖRENING  

Patrik Fagerfjäll lyften motionen om medlemsförening som handlade om att sektionsmötet inte 

ska kunna besluta om föreningens status utan endast om det ska vara en medlemsförening, 

samt att mötet inte ska kunna ge ansvarsfrihet för styrelsen utan att medlemsföreningen ska 

besluta om detta. De kom in ett ändringsyrkande om att föreningens verksamhet ska granskas 

av sektionens revisor. Motionen med ändringsyrkandet godkändes av mötet. Eftersom det 

handlar om stadgeändringar måste det röstas igenom på ännu ett möte. 

Beslut: Att godkänna motionen om medlemsförening med ändringsyrkandet. 

§ 15b  MOTION ANGÅENDE INVAL FÖR F INFORM OCH IDROTTSFÖRMÄN  

Anton Wahnström föredrog motionen som handlade om att flytta invalen av Finform och Fif 

från lp4 till lp3 samt att ändra Idrottsförmän till Fif i officiella dokument. Anton förlikade sig 
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med F-styrets yttrade om att bifalla de två första att-satserna men att avslå den sista att-satsen 

och detta godkändes av mötet.  

Beslut: Att bifalla motionens två första att-satserna och att avslå den sista att-satsen. 

§ 15c  MOTION OM  PINGISBORD  

Motionen lyftes av Martin Bergman och handlade om pingisbord. Han drog tillbaka motionen 

efter att ha läst upp den. 

§ 15d  MOTION OM  GRATIS STRECKRÄTTIGH ETER  

Thomas Lovén presenterade motionen om att det i reglementet ska skrivas att alla personer 

födda i DP-rummet ska få gratis streckrättigheter. Det fanns även en att-sats som sa att årets 

DP ska få gratis streckrättigheter i framtiden. Motionen avslogs i sin helhet. 

Beslut: Att avslå motionen i sin helhet. 

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR  
Inga övriga frågor. 

§ 17 DUMVÄSTUTDELNING  
Fyra personer var nominerade till dumvästen och dumvästen den här gången gick till Anton 

Guldberg. Anton bor på Olofshöjd och åkte till skolan via Korsvägen i två veckor innan han 

upptäckte hur nära skolan han bor. Dessutom har han uppgett adressen till SGS-områdeskontor 

som sin hemadress då han bl.a. tecknade hemförsäkring. 

§ 18 MÖTET AVSLUTAS  
Mötet avslutades kvart i åtta. 


