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F-TEKNOLOGSEKTIONEN 
PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2009-02-17 

Tid: 17:30-21:50 
Plats: HA1 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  
Mötet öppnades strax innan halv sex av Erik Holmgren. 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET OCH BESLUTSFÖRIGHET  
Mötet hade blivit utlyst i tid och tillräckligt många närvarade så mötet förklarades behörigt och 

beslutsförigt. 

§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE 
Erik Holmgren nominerades till mötesordförande och Mikaela Holm nominerades till 

mötessekreterare. Båda valdes enhälligt. 

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE  
Henrik Hansson och Andreas Källberg nominerades och valdes enhälligt till justeringsmän tillika 

rösträknare. 

Christian von Schultz ersatte Andreas Källberg som rösträknare under punkt 17 

”Dumvästutdelning”. 

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  
Följande ändringar av föredragningslistan föreslogs och godkändes. 

Under punkt 9 lades det till ett meddelande från kårledningen. Propositionerna och 

motionerna flyttades upp i listan och lades innan punkten "Val av sektionsposter". Men invalet 

av idrottsförmän, FiF flyttades upp till efter punkt 9 ”Meddelanden”. En verksamhets- och en 

revisionsberättelse lades till och denna punkt flyttades ner i listan till efter punkten 

"Fyllnadsval". 
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§ 6 ADJUNGERINGAR  
Ingen behövde adjungerades in. 

§ 7 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Mikaela berättade att protokollet från föregående möte var underskrivet av justeringsmän och 

anslaget på anslagstavlan i Focus. Protokollet godkändes enhälligt och lades till handlingarna. 

Beslut: Att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna. 

§ 8 UPPFÖLJNING AV BESLUT  
§ 8a  HÄFVUTRUSTNING  

Jonas ”Roine” Lindgren berättade om hur arbetet med häfvutrustningen går. Eftersom han har 

bytt utbildning har han lämnat över arbetet till Carl Södersten som kommer att arbeta med 

utrustningen under påsken. 

§ 9 MEDDELANDEN  
§ 9a  KÅRLEDNINGEN  

Ingen från kårledningen kunde närvara på mötet så Karin Elam läste upp meddelandet. Det de 

hade att meddela var att propositionen om kårobligatoriet kommer att gå upp på FUM i början 

av mars och att sista dagen att söka kårledningen är den 22 februari. 

§ 9b F-STYRET –  VATTENFALL  

Erik Gallneby berättade om det Energi- & Klimatseminarium som Vattenfall ska ha i början av 

sommaren. Till detta har de gett sektionen ett visst antal platser. Platserna kommer att 

tillsättas via intervjuer och intresseanmälan görs via mail till styret.ord@ftek.chalmers.se eller 

styret.kassor@ftek.chalmers.se innan den 19 februari. 

§ 9c FOCUSGRUPPEN  

Erik Gallneby berättade också om den arbetsgrupp som startats och som går under namnet 

Focusgruppen. De har till uppgift att komma med förslag på hur Focus kan göras trevligare. Erik 

berättade om gruppen och om vad de gjort och vad de har för planer för framtiden. De har 

tänkt genomföra några projekt under påsk.  

 



Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2009-03-01 Sida 3 (10) 

 

  

Erik Holmgren Mikaela Holm 
Ordförande Sekreterare 

Henrik Hansson  Andreas Källberg 
Justeringsman Justeringsman 

3 

§ 10 VAL TILL SEKTIONSPOSTER –  IDROTTSFÖRMÄN ,  FIF 
i ORDFÖRANDE  

Robert Andersson sökte posten som ordförande för FiF. Robert presenterade sig och fick svara 

på frågor innan mötet gick till val. Robert valdes enhälligt till ordförande för FiF. 

Beslut: Att välja Robert Andersson till ordförande för FiF. 

ii KASSÖR  

César Wehlander sökte till kassör i FiF. Efter att César svarat på frågor beslutade mötet att 

enhälligt välja César till kassör i FiF. 

Beslut: Att välja César Wehlander till kassör i FiF. 

ii i  LEDAMÖTER  

Peter Lauritzon, Gustaf Gulliksson, Simon de Fine Licht och Kristoffer Carlsson sökte samtliga till 

ledamöter i FiF. Var och en fick presentera sig och mötet fick chans att ställa frågor till de 

sökande. Därefter gick mötet till val och samtliga fyra valdes in till ledamöter i FiF. 

Beslut: Att välja Peter Lauritzon, Gustaf Gulliksson, Simon de Fine Licht och Kristoffer Carlsson 

till ledamöter i FiF. 

§ 11 PROPOSITIONER  
§ 11a  PROPOSITION OM SEKTIO NENS MEDLEMMAR  

Propositionen var uppe på förra mötet men eftersom det rör sig om stadgeändringar behövdes 

den även godkännas på detta möte. Karin berättade om propositionen innan den godkändes av 

mötet. 

Beslut: Att godkänna propositionen om sektionens medlemmar. 

 

§ 11b PROPOSITION OM VÄXTER IET  

Propositionen handlade om att ta bort funktionärsposterna växteriet. Det kom in ett tilläggs 

yrkande att ta bort växteriet även från reglementets paragraf 4.3.3. Efter diskussion beslutade 

mötet om avslag på propositionen med tillägget. 

Beslut: Att avslå propositionen om växteriet samt tillägget. 
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§ 11c PROPOSITION OM KRÄLDJURSVÅRDARE  

Propositionen handlade om att ta bort funktionärsposten kräldjursvårdare. Det kom in ett 

tilläggs yrkande att ta bort kräldjursvårdare även från reglementets paragraf 4.3.3. Efter 

diskussion beslutade mötet om avslag på propositionen med tillägget. 

Beslut: Att avslå propositionen om kräldjursvårdare samt tillägget. 

§ 12 MOTIONER 
§ 12a  MOTION OM VALBEREDNINGENS SAMM ANSÄTTNING  

Mikael "Micke" Andersson föredrog motionen som var uppe på förra mötet, men eftersom det 

rör sig om stadgeändringar behövdes den röstas igenom även på detta möte. Mötet godkände 

motionen.  

Beslut: Att godkänna motionen om valberedningens sammansättning. 

§ 12b MOTION OM STÄDNING AV  SEKTIONENS MOTORFORD ON  

Linus Eklund föredrog motionen som handlade om att det ska åligga bilnissarna att två gånger 

per läsår städa och tvätta sektionens motorfordon och att detta ska jämställas med 

sektionsaktivas städdagar. Erik Gallneby läste upp F-Styrets yrkanden. F-Styret var positiva till 

motionen men tyckte att städningen ska ske i samtidigt som  sektionsaktivas städdagar. Efter 

diskussion ställdes motionen mot F-Styrets yrkanden och därefter gav mötet bifall för F-Styrets 

yrkande. 

Beslut: Att godkänna F-Styrets yrkanden angående motionen om städning av sektionens 

motorfordon. 

§ 13 FYLLNADSVAL  
§ 13a  F-STYRET  

i ORDFÖRANDE  

Karin Elam hade blivit fyllnadsvald som ordförande för F-Styret av F-Styret och behövde nu 

godkännas av sektionsmötet. Mötet godkände Karin som ordförande i F-Styret. 

Beslut: Att godkänna Karin Elam till ordförande i F-Styret. 

ii VICE ORDFÖRANDE  

Mikaela Holm hade blivit fyllnadsvald som vice ordförande för F-Styret av F-Styret och behövde 

nu godkännas av sektionsmötet. Eftersom hon redan sedan tidigare är sekreterare i F-Styret 
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innebär detta att hon kommer att inneha två poster. Efter diskussion om man kan ha två poster 

samtidigt i F-Styret gick mötet till beslut och godkände Mikaela som vice ordförande i F-styret. 

Beslut: Att välja Mikaela Holm till vice ordförande i F-styret. 

Detta beslut ska inte ses som ett prejudicerande beslut, utan är ett specialfall på grund av 

omständigheterna då ordföranden för F-Styret avgick i höstas. 

§ 13b SNF 
i SEKRETERARE  

Peter Olofsson hade tidigare blivit fyllnadsvald som sekreterare i SNF av F-Styret. Peter kunde 

inte närvara under mötet utan representerades av Robert Masgren. Mötet beslutade att välja 

Peter till sekreterare i SNF. 

Beslut: Att välja Peter Olofsson till sekreterare i SNF. 

ii TM  REPRESENTANT  

Joel Wilsson hade tidigare blivit fyllnadsvald som TM-representant i SNF av F-Styret. Efter att 

Joel presenterat sig och mötet gick till val. Joel valdes till TM-representant i SNF. 

Beslut: Att välja Joel Wilsson till TM-representant i SNF. 

ii i  LEDAMOT  

Jonas Einarsson hade tidigare blivit fyllnadsvald som ledamot i SNF av F-Styret. Jonas kunde 

inte närvara under mötet utan representerades av Robert Masgren. Mötet beslutade att välja 

Jonas till ledamot i SNF. 

Beslut: Att välja Jonas Einarsson till ledamot i SNF. 

§ 13c BALNGT  
Stina Linge och Tora Dunås sökte de två posterna i Balngt. De fick presentera sig och när de 

svarat på frågor gick mötet till val och beslutade att välja Stina och Tora till Balngt. 

Beslut: Att välja Stina Linge och Tora Dunås till Balngt. 

§ 14 VERKSAMHETS-  OCH REVISIONSBERÄTTELSER 
§ 14a  VERKSAMHETSBERÄTTELSE  F INFORM 2007/2008 

Kristofer Weidow och Solmas Malek presenterade vad de gjorde under sitt år i Finform. 

Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt och lades till handlingarna.  
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Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen för Finform 07/08. 

§ 14b REVISIONSBERÄTTELSE F-STYRET HÖSTEN 2008 

Erik Gallneby läste upp revisorernas yttrande om revisionsberättelsen för F-Styret hösten 2008. 

Revisionsberättelsen godkändes enhälligt och lades till handlingarna. 

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för F-Styret hösten 2008. 

§ 15 VAL TILL SEKTIONSPOSTER 
§ 15a  B ILNISSAR  

i MEKANISK BILNISSE  

Linus Eklund, nuvarande mekanisk och ekonomisk bilnisse, ville fortsätta att vara bilnisse. 

Mötet fick chans att ställa frågor till Linus innan mötet gick till val och enhälligt valde Linus. 

Beslut: Att välja Linus Eklund till mekanisk bilnisse. 

ii EKONOMISK BILNISSE  

Henrik Hansson sökte posten som ekonomisk bilnisse. Henrik fick presentera sig och svara på 

frågor. Därefter gick mötet till val och Henrik valdes enhälligt. 

Beslut: Att välja Henrik Hansson till ekonomisk bilnisse. 

§ 15b BLODGRUPP  
i ANSVARIG  

Mikael Andersson, nuvarande ansvarig för blodgruppen berättade vad det innebär att vara 

ansvarig för blodgruppen. Andreas Källberg sökte posten och presenterade sig och svarade på 

frågor från mötet. Därefter gick mötet till val och Andreas valdes till ansvarig för blodgruppen. 

Beslut: Att välja Andreas Källberg till ansvarig för blodgruppen. 

ii LEDAMÖTER  

Björn Kype sökte posten som ledamot i blodgruppen. Mötet beslutade att välja Björn till 

ledamot i blodgruppen. 

Beslut: Att välja Björn Hype till ledamot i blodgruppen. 
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§ 15c DRAGOS  

Det kom in ett förslag om att flytta fram valet av Dragos till nästa möte. Efter en kort diskussion 

beslutade mötet att bordlägga invalet av Dragos. 

Beslut: Att bordlägga invalet av Dragos. 

§ 15d  FANFAR ERIET  
i FLAGGMARS KALK  

Oskar ”Rosen” Rosenstam sökte posten som flaggmarskalk. Efter att Oskar presenterat sig gick 

mötet till val och beslöt att välja Oskar till flaggmarskalk. 

Beslut: Att välja Oskar Rosenstam till flaggmarskalk. 

ii FANBÄRARE  

Oskar ”Rosen” Rosenstam och Simon Sigurdhsson sökte de två posterna som fanbärare. Efter 

att de sökande hade presenterat sig och svarat på frågor gick mötet till val och beslutade att 

välja Oskar och Simon som fanbärare. 

Beslut: Att välja Oskar Rosenstam och Simon Sigurdhsson till fanbärare. 

§ 15e  F INFORM  
i CHEFSREDAKTÖR  

Hannah Djurfeldt sökte posten som chefredaktör för Finform. Hannah berättade om sig själv 

och vad hon vill göra med tidningen. Efter några frågor gick mötet till val och Hannah valdes 

enhälligt till chefredaktör för Finform.  

Beslut: Att enhälligt välja Hannah Djurfeldt till chefredaktör för Finform. 

ii KASSÖR  

Lars Lundberg sökte posten som kassör. Lars berättade om sig själv och fick svara på frågor från 

mötet. Därefter gick mötet till val och Lars blev vald till kassör. 

Beslut: Att välja Lars Lundberg till kassör i Finform. 

ii i  FOTOGRAF  

Simon Sigurdhsson sökte posten som sektionsfotograf. Simon presenterade sig och därefter 

gick mötet till val. Simon valdes till sektionsfotograf. 
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Beslut: Att välja Simon Sigurdhsson till sektionsfotograf. 

iv REDAKTÖRER  

Tora Dunås och Staffan Ankardal sökte som redaktörer. De fick presentera sig och svara på 

frågor innan mötet gick till val. Tora och Staffan valdes till redaktörer.  

Beslut: Att välja Tora Dunås och Staffan Ankardal till redaktörer för Finform. 

v ANSVARIG UTGIVARE  

Hannah som nyss blivit chefredaktör för Finform sökte också som ansvarig utgivare. Mötet 

valde Hannah enhälligt.  

Beslut: Att enhälligt välja Hannah Djurfeldt till ansvarig utgivare för Finform. 

§ 15f  KRÄLDJURSVÅRDARE  

Till posten som kräldjursvårdare fanns det fyra sökande. Efter att de fyra fått presentera sig fick 

mötet chans att ställa frågor till var och en. Därefter var det persondiskussion innan mötet var 

redo att gå till val. Frida Börjesson valdes till kräldjursvårdare. 

Beslut: Att välja Frida Börjesson till kräldjursvårdare. 

§ 15g  SEKTIONSNÖRD  

Mikael ”Micke” Andersson sökte posten sektionsnörd. Efter att han presenterat sig gick mötet 

till val och han valdes enhälligt. 

Beslut: Att välja Mikael Andersson till sektionsnörd. 

§ 15h SPIDERA  
i NÄTMÄSTARE  

Christian von Schultz sökte posten som nätmästare i Spidera. Efter att Christian svarat på frågor 

gick mötet till val och beslutade att enhälligt välja Christian till nätmästare.  

Beslut: Att välja Christian von Schultz till nätmästare. 
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ii NÄTMAKARE  

Linus Hallberg, Anton Johansson, Henrik Gustafsson, Pontus Laurell och Alexander Andersson 

sökte alla till nätmakare i Spidera. Efter att ha svarat på frågor gick mötet till val. Linus, Anton, 

Henrik, Pontus och Alexander valdes till nätmakare i Spidera. 

Beslut: Att välja Linus Hallberg, Anton Johansson, Henrik Gustafsson, Pontus Laurell och 

Alexander Andersson till nätmakare i Spidera. 

§ 15i  SÅNGFÖRMÄN  

Thomas Lovén sökte till sångförman. Thomas kunde inte närvara under valet utan 

representerades av Jonas Lindgren. Mötet beslutade att välja Thomas till sångförman. 

Beslut: Att välja Thomas Lovén till sångförman. 

§ 15j TOMTE  OCH LUCIA  
i TOMTE  

Tony Johansson sökte posten tomte. Efter att ha presenterat sig fick Tony svara på frågor från 

mötet. Därefter gick mötet till val och beslutade att enhälligt välja Tony till tomte.  

Beslut: Att välja Tony Johansson till tomte. 

ii LUCIA  

Johan Borglin sökte poste Lucia. Efter att Johan fått svara på frågor gick mötet till val. Johan 

valdes enhälligt till Lucia. 

Beslut: Att välja Johan Borglin till Lucia. 

§ 15k  VÄXTERIET  

Till växteriets två platser fanns det fyra sökande. Efter att de sökande presenterat sig fick mötet 

chans att ställa frågor till dem. Därefter gick mötet till val och Torbjörn Wästerlid och Staffan 

Nilsson valdes till växteriet. 

Beslut: Att välja Torbjörn Wästerlid och Staffan Nilsson till växteriet. 

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR  
Inga övriga frågor fanns. 
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§ 17 DUMVÄSTUTDELNING  
Fyra dumheter nominerades och ställdes mot varandra innan en dumhet slutligen ställdes mot 

avslag. Dumvästen detta möte gick till Andreas Källberg för att ha mörklagt Focus. Detta hände 

när Andreas stoppade upp en metallpenna i ett hål vid bänkbelysningen i köket. Det gjorde att 

allt ljus i Focus försvann och dessutom blev det svart kring hålet. 

§ 18 MÖTET AVSLUTAS  
Mötesordförande Erik Holmgren avslutade mötet strax innan tio. 

 


