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F-TEKNOLOGSEKTIONEN
PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2009-05-05

TID: 15:24-23:50
PLATS: HA1

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

15:24 öppnades mötet av Magnus Våge.

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET OCH BESLUTSFÖRIGHET

Mötet hade blivit utlyst i tillräcklig tid och tillräckligt många närvarade. Mötet 
förklarades behörighet och beslutsförigt.

§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE

Magnus  Våge  och  Karin  Elam  nominerades  till  ordförande  respektive 
sekreterare för mötet. Båda valdes till posten.

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Marcus  Johansson  och  Sofia  Gunnarsson  nominerades  till  justerare  tillika 
rösträknare. Båda valdes till posten.

Pontus Ekh ersatte som rösträknare under paragraf 13.B.IV. 

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Följande ändringar av föredragningslistan föreslogs och godkändes.

Meddelanden  från  kåren  och  F-styret  lades  till  under  Meddelanden. 
Revisionsberättelse  för  DP0708  och  F-styret  0708  lades  till  under  punkt 
(Revisionsberättelser).  Val till  F6, DP och FOC flyttades till  sist av invalen. 
Dragosinvalet lades till efter inval av fanbärare. 

§ 6 ADJUNGERINGAR

Kårens representant Erik Hammarberg adjungerades in.
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§ 7 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Mötesprotokoll från sektionsmötet LP3 och det extrainsatta sektionsmötet den 
27  mars  är  justerade  och  anslagna.  Protokollen  godkändes  och  lades  till 
handlingarna.

Beslut: Att  godkänna  mötesprotokollet  från  sektionsmötet  LP3  samt 
mötesprotokollet från det extrainsatta sektionsmötet den 27 mars och lägga 
dessa till handlingarna.

§ 8 UPPFÖLJNING AV BESLUT

§ 8.A HÄFVUTRUSTNING

Uppföljning av beslut. Häfvutrustningen som skulle införskaffas av Roine har 
nu blivit införskaffad. Demonstrerades av Roine och Hasselhoff. Man kan nu 
stjälpa i sig öl på ett otroligt tekniskt kunnigt sett.

§ 9 MEDDELANDEN

§ 9.A KÅRLEDNINGEN

Erik Hammarberg informerade om FUM-valet och uppmanade alla att rösta. 
Han informerade även om att en ny kårledning valts och att kårens policies 
har reviderats på det senaste FUM-mötet. Kolla gärna igenom dem när ni går 
på som ny förening!

§ 9.B F-STYRET – VERKSAMHETSBERÄTTELSE

F-styret 0809 presenterade en preliminär verksamhetsplan för nästa års styre. 
Denna var: 

• Fortsätta arbetet inför avskaffandet av kårobligatoriet

• Tillse att sektionen har adekvata lunchlokaler och studieplatser

• Fortsätta verka för en sammanhållning på sektionen som går över program- och 
årsgränser

• Slutföra arbetet med rutin- och arbetsordningsdokument

• Se över alternativ för insyning av Focus
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• Se över möjligheten att utforma ett system för nyttjande av skåp

• Jobba med sektionens grafiska profil

§ 9.C F-STYRET - INFORMATION OM DATORSPEL

F-styret  påminde  om att  datorspel  är  förbjudet  i  skolans  datasalar  innan 
klockan 17:00. 

§ 10 VERKSAMHETS- OCH REVISIONSBERÄTTELSER

§ 10.A VERKSAMHETSBERÄTTELSE F-STYRET 2006/2007
F-styret 0607 berättade om sina bedrifter under året, som inkluderade att 
införa sektionsaktiva-städdagen, ändra så att mötesordföranden till 
sektionsmötena skall vara oberoende teknolog, slåss för att vi skulle få 
behålla både fysikbiblioteket och Signes och lyckas med detta. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen för F-Styret 06/07.

§ 10.B VERKSAMHETSBERÄTTELSE F-STYRET 2007/2008
F-styret 0708 berättade även de om allt de gjort under året. De hade planer 
på att snygga till Focus men möttes av problem. Jobbade med studieplatser, 
alumniföreningen och uppförandepolicy. Fick även igenom en ny fana efter 
många möten och diskussioner. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades 
till handlingarna.

Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen för F-Styret 07/08.

§ 10.C REVISIONSBERÄTTELSE SNF 2007/2008
Johan Axelsson har granskat revisionsberättelsen för SNF 07/08 och 
rekommenderar att den godkänns. Sektionsmötet godkände 
revisionsberättelsen.

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för SNF 2007/2008.

§ 10.D REVISIONSBERÄTTELSE DP 2007/2008
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Johan Axelsson har granskat revisionsberättelsen för DP 07/08 och 
rekommenderar att den godkänns. Sektionsmötet godkände 
revisionsberättelsen. Eftersom verksamhetsberättelsen redan är godkänd 
frågade Våge om sektionsmötet kunde bevilja DP 07/08 ansvarsfrihet. Efter en 
kort paus beslutade mötet om att bevilja DP 07/08 ansvarsfrihet.

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för DP 07/08 samt att ge dem 
ansvarsfrihet.

§ 10.E REVISIONSBERÄTTELSE FNOLLK 2005
Jakob Andersson har granskat revisionsberättelsen för FnollK 05 och 
rekommenderar att den godkänns. Revisionsberättelsen godkändes. Eftersom 
deras verksamhetsberättelse är godkänd på ett tidigare möte frågade Våge 
om sektionsmötet kunde bevilja FnollK 05 ansvarsfrihet. Sektionsmötet 
beslutade att bevilja ansvarsfrihet för ordförande och kassör i FnollK 05.

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för FNollK 05 samt att ge dem 
ansvarsfrihet.

§ 10.F REVISIONSBERÄTTELSE  F-STYRET  2007/2008
Jakob Andersson har granskat revisionsberättelsen för F-styret 07/08 och 
rekommenderar att den godkänns. Revisionsberättelsen godkändes. Eftersom 
verksamhetsberättelsen redan godkänts tillfrågades sektionsmötet om F-
styret 07/08 kunde beviljas ansvarsfrihet. Sektionsmötet beslutade att bevilja 
ansvarsfrihet för ordförande och kassör i F-styret 07/08. 

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för F-styret 2007/2008 samt att ge 
dem ansvarsfrihet. 

§ 11 PROPOSITIONER

§ 11.A PROPOSITION ANGÅENDE ASPNING FÖR KOMMITTÉER OCH STUDIENÄMND

Denna proposition yrkade på att det skall reglementeras för samtliga 
kommittéer och studienämnden att sektionens medlemmar utan ansträngning 
skall kunna erhålla information om respektive kommitté eller nämnds 
verksamhet. Propositionen hade lite av en epic fail när det gällde var det 
skulle stå nämnd och kommittée. Ett ändringsyrkande från Viktor Griph kom in 
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som rättade till misstaget. Styret jämkade sig med yrkandet och propositionen 
bifölls med ändringsyrkande.

Beslut: Att bifalla propositionen med ändringsyrkandet.

§ 11.B PROPOSITION ANGÅENDE SEKTIONENS EKONOMI OCH REDOVISNING

Propositionen föreslog att kvartalsredovisningar skall införas för sektionens 
kassörer. Två ändringsyrkanden inkom från Viktor Griph för att klargöra och 
förenkla ändringen i sektionens reglemente. Styret jämkade sig med bägge 
ändringsyrkandena och propositionen bifölls med ändringsyrkanden.

Beslut: Att bifalla propositionen med de två ändringsyrkanden.

§ 11.C PROPOSITION ANGÅENDE STUDIENÄMNDENS SAMMANSÄTTNING

Studienämnden vill utökas med en årskursrepresentant från varje årskurs på 
teknisk matematik. Posten övrig ledamot samt TM-representant skall 
samtidigt tas bort. Ett ändringsyrkande kom in för att fixa ett misstag i styrets 
proposition. Styret jämkade sig med ändringsyrkandet. Propositionen med 
ändringsyrkande bifölls. Beslutet röstades igenom som omedelbart justerat, 
så att inval kunde ske enligt den föreslagna ändringen i reglemente.

Beslut: Att bifalla propositionen med ändringsyrkandet. Att rösta igenom 
beslutet som omedelbart justerat.

§ 11.D PROPOSITION ANGÅENDE SEKTIONENS ALUMNER OCH ALUMNINÄTVERK

Styrets ledamotpost utökas till att även vara alumniansvarig. Inga 
ändringsyrkanden! Propositionen bifölls.

Beslut: Att bifalla propositionen.

§ 12 MOTIONER

§ 12.A MOTION OM SKÅP

Motionen lyftes inte.

§ 13 VAL TILL SEKTIONSPOSTER
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§ 13.A F-STYRET

I ORDFÖRANDE

Pontus Laurell sökte ordförande. Han har suttit med i DP ett år och vill se till 
att det blir bättre. Han är ansvarstagande och får saker gjorda ibland, och tar 
gärna på sig saker ingen annan vill göra. Han tycker också om möten, vilket är 
bra. Pontus valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Pontus Laurell till ordförande i F-Styret. Beslutet var 
enhälligt. 

I I V ICE ORDFÖRANDE

Marie Doverbo sökte posten som vice ordförande. Hon har tidigare suttit i 
Fnollk och Finform. Hon är enveten och tycker om möten och har många 
åsikter som hon vill driva i styret. Marie valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Marie Doverbo till vice ordförande i F-Styret. Beslutet var 
enhälligt. 

I I I KASSÖR

Frida Håkansson sökte posten som sektionskassör. Hon har tidigare varit med 
i F6 och tycker styret är ett naturligt steg framåt därifrån. Hon har tidigare 
jobbat med företagsekonomi. Frida valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Frida Håkansson till sektionskassör. Beslutet var enhälligt.

IV SEKRETERARE

Torbjörn Wästerlid sökte posten som sekreterare. Han kan inte stava till 
kommitté, men är sugen på posten ändå. Torbjörn valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Torbjörn Wästerlid till sekreterare i F-Styret. Beslutet var 
enhälligt.

V LEDAMOT

Joel Wilsson var nominerad till posten men valde att inte söka. Mötet valde 
därför att vakanssätta posten och hänskjuta valet till styret. 

§ 13.B SNF
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I ORDFÖRANDE KONTINUITETSGRUPP 1
Joel Wilsson sökte posten som SNF-ordf. Han tycker studiebevakning är viktigt 
och vill bland annat driva frågan om kursen Stokastiska Processer. Joel valdes 
enhälligt.

Beslut: Att välja Joel Wilsson till ordförande kontinuitetsgrupp 1 i SNF. 
Beslutet var enhälligt.

I I KASSÖR

Emanuel Andersson sökte posten som kassör i SNF. Han har extremt mycket 
åsikter om hur saker kan bli bättre. Han har ingen erfarenhet av att vara 
kassör men tror det går bra ändå. Emanuel valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Emanuel Andersson till kassör i SNF. Beslutet var enhälligt.

I I I KURSUTVÄRDERINGSANSVARIG

John Isaksson sökte posten som kursutvärderingsansvarig. Han är kompetent. 
Joel valdes enhälligt.

Beslut: Att välja John Isaksson till kursutvärderingsansvarig i SNF. Beslutet 
var enhälligt.

IV VBL KONTINUITETSGRUPP 1
Ingen sökande till VBL kontinuitetsgrupp 1. Mötet valde att vakanssätta 
posten och hänskjuta beslutet på F-styret.

V ÅRSKURSREPRESENTANT  F2
Simon de Fine Licht sökte posten som årskursrepresentant F2. Han tycker att 
föreningen är allmänt bra och han passar på posten för att det är en bra post 
för att påverka och även förmedla andras åsikter. Simon valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Simon de Fine Licht till årskursrepresentant F2 i SNF. 
Beslutet var enhälligt.

VI ÅRSKURSREPRESENTANT  F3
Jacob Rubensson, något längre än vanligt, sökte posten som 
årskursrepresentant F3. Han hade även något fler visioner och ambitioner än 
han kanske hade erkänt om han varit där i person och inte via ombudet 
Rickard Abrahamsson. Jacob valdes till posten.
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Beslut: Att välja Jacob Rubensson till årskursrepresentant F3 i SNF.

VI I ÅRSKURSREPRESENTANT  TM2
Sima Abdollahi sökte posten som årskursrepresentant TM2. Hon tycker att TM 
behöver jobbas med. Sima valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Sima Abdollahi till årskursrepresentant TM2 i SNF. Beslutet 
var enhälligt.

§ 13.C FARM

I ORDFÖRANDE KONTINUITETSGRUPP 1
Ingen sökte posten som ordförande i FARM:s kontinuitetsgrupp 1. Mötet 
beslutade att vakanssätta posten.

I I KASSÖR KONTINUITETSGRUPP 1
Ingen sökte posten som kassör i FARM:s kontinuitetsgrupp 1. Mötet beslutade 
att vakanssätta posten.

I I I LEDAMOT  KONTINUITETSGRUPP 1
Johan Bergsten sökte posten som ledamot i FARM:s kontinuitetsgrupp 1. Han 
tycker FARM är en bra förening och att de gör bra saker. Johan valdes 
enhälligt.

Beslut: Att välja Johan Bergsten till ledamot i FARM. Beslutet var enhälligt.

§ 13.D VALBEREDNING

Staffan Ankardal sökte posten som oberoende teknolog. Han har försovit sig 
till kl 18:00 en gång men tror han kan komma i tid till valberedning i alla fall. 
Staffan valdes enhälligt. De övriga tre posterna som oberoende teknolog i 
valberedningen vakanssattes

Beslut: Att välja Staffan Ankardal till oberoende teknolog i valberedningen. 
Beslutet var enhälligt.

§ 13.E REVISORER
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I REVISOR

Joakim Öfverholm sökte posten som revisor. Han har tidigare varit både 
kassör och revisor och vet vad de gör. Han har även erfarenhet av bokföring. 
Joachim valdes enhälligt. 

Beslut: Att välja Joakim Öfverholm till revisor. Beslutet var enhälligt.

I I REVISORSSUPPLEANT

Ingen sökte posten som revisorssuppleant. Mötet valde att vakanssätta 
posten och hänskjuta beslutet på F-styret. 

§ 13.F FYLLNADSVAL

I FANFARERI

(1) FANBÄRARE

Viktor ”Meffe” Nilsson sökte posten som fanbärare. Han passar i den lånade 
fracken och kan tänka sig att öva på sitt fanbärande. Meffe valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Viktor ”Meffe” Nilsson till fanbärare. Beslutet var enhälligt.

I I DRAGOS

Mr Walker sökte posten som Fysikteknologsektionens skyddshelgon. Han 
valdes enhälligt under jubel och lovsång.

§ 13.G F6

I SEXMÄSTARE

Cecilia Hult (nominerad) och Andreas Källberg sökte posten som Sexmästare. 
Cecilia tycker att F6 verkar roligt. Hon söker sexmästare för att hon är 
organiserad och bra på att lyssna samt bra på att få saker gjorda. Andreas är 
bra på att lyssna på andra och på att jobba hårt. Efter sluten omröstning 
valdes Cecilia Hult.

Beslut: Att välja Cecilia Hult till Sexmästare i F6. 

I I SEXRETERARE
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Johan Arvidsson (nominerad) sökte posten som Sexreterare. Han söker F6 för 
att föreningen passar honom och han passar bra som sexreterare för att han 
är bra som vice – bra på att ta över när det behövs. Johan valdes enhälligt.

Beslut: Att välja Johan Arvidsson till Sexreterare i F6. Beslutet var enhälligt.

I I I KASSÖR

David Saletti (nominerad) sökte posten som Kassör. David kallas för David 2 
och gillar att festa och arra fester. Han är ordningsam och ansvarstagande 
och tycker om ekonomi. Han har bland annat drivit ett företag på gymnasiet 
och där varit ekonomiansvarig. David valdes enhälligt.

Beslut: Att välja David Saletti till Kassör i F6. Beslutet var enhälligt.

IV ÖHL- OCH SPRITCHEF

David Hill (nominerad) sökte posten som Öhl- och Spritchef. David kallas för 
David 3 och söker för samma anledningar som David 2 – han tycker om att 
arra och gå på fester. Han har även inspirerats av tidigare öhl- och spritchefer. 
David valdes enhälligt.

Beslut: Att välja David Hill till Öhl- och Spritchef i F6. Beslutet var enhälligt.

V ÖVRIGA LEDAMÖTER

Övriga ledamöter i F6 presenterades. Dessa är Martin Eriksson, Petter 
Säterskog, Tora Dunås, Simon Sighurdsson och Kristina Lindgren.

§ 13.H D JUNGELPATRULLEN

I ÖVERSTE

Jenny ”Leifi” Andersson (nominerad) och Björn ”Björnsax” Kype sökte posten 
som Överste. Leifi söker DP för att hon tycker att sektionen behöver folk som 
engagerar sig. Hon kommer bli en bra ordförande för att hon kan få folk att 
jobba. Björn brinner för att komma med i DP, som han kallar sektionens hjärta. 
Björn tar ansvar och får saker gjort. Efter sluten omröstning valdes Leifi till 
Överste.

Beslut: Att välja Jenny ”Leifi” Andersson till Överste i DP.
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I I RUSTMÄSTARE

Joakim ”Werner” Garcia Wernersson (nominerad) och Lars Lundberg sökte 
posten som Rustmästare. Werner tycker rustmästarposten verkar rolig. Han 
vill se till att lamporna över spisarna i Focus fungerar och har planer på att 
låta ettorna städa städskrubben. Lars tycker att DP är viktigt, speciellt rustet – 
det är viktigt att det är trevligt och bra i lokalerna. Han passar på posten för 
att han är allmänt småhändig och organiserad, och han äter nästan alltid 
lunch i Focus så han vet vad som behövs där. Efter sluten omröstning valdes 
Lars till Rustmästare.

Beslut: Att välja Lars Lundberg till Rustmästare i DP.

I I I SKATTMÄSTARE

Ewa Simpanen (nominerad) och Joakim ”Werner” Garcia Wernersson sökte 
posten som Skattmästare. Ewa har ett bra förhållande till pengar och säger att 
folk har litat på henne med pengar förut. Hon är bra på att hålla koll på siffror. 
Werner kallas Snål-Werner och har erbjudit sig att betala en oläslig strecklista. 
Efter sluten omröstning valdes Ewa till Skattmästare.

Beslut: Att välja Ewa Simpanen till Skattmästare i DP.

IV ÖVERFLÖDIG

Henning Holmgren (nominerad) och Marcus Johansson sökte posten som 
Överflödig. Henning har fantasifulla idéer för hur Krönikan skall hållas säker 
på utflykter. Marcus brukar känna sig överflödig så han tror att han passar 
utmärkt på posten. Han ska jobba som (eller möjligtvis i) storkök i sommar så 
han kommer vara väl förberedd på att laga mat i DP. Efter sluten omröstning 
valdes Henning till Överflödig.

Beslut: Att välja Henning Holmgren till Överflödig i DP.

V ÖVRIGA LEDAMÖTER

Övriga ledamöter i DP presenterades. Dessa är Olle Norelius, Carl Onsjö, 
Mathias Elmeskog, Soheil Bashirinia, Fredrik Claesson och Joakim ”Werner” 
Garcia Wernersson.

§ 13. I FOCUMATERIET
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I ORDFÖRANDE

Mikael ”Micke” Andersson sökte posten som Ordförande. Micke tycker om att 
meka med flipper och ska jobba hårt för att få någon maskin som 
sekreteraren inte förstod vad det var i fungerande skick. Micke valdes till 
Kapten. En reservation inkom mot valet. Reservationen återges nedan.

Vi vill reservera oss mot valet av Mikael Andersson till ordförande i FOC då 
han inte vill skriva på att han är medveten om att han väntas följa sektionens 
uppförandepolicy. 

Karin Elam

Erik Gallneby

Niklas Jakobsson

Joakim Öfverholm

Marcus Ahlberg

Andreas Källberg

Staffan Wranne

Jakob Andersson

Emma Kjellson

Emma Wijkmark

Protokollanmärkning: Mikael Anderssons val var att istället skriva under 
dokumentet efter sektionsmötets slut. 

Sofia Gunnarsson

Beslut: Att välja Mikael ”Micke” Andersson till Ordförande i FOC.

I I KASSÖR

Jon-Henrik ”Banjo” Svonni sökte posten som Kassör. Banjo har suttit med i 
FOC ett år och känner att det här är rätt steg att ta. Han kan saker ingen 
annan kan.

Beslut: Att välja Jon-Henrik ”Banjo” Svonni till Kassör i FOC.
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I I I AUTOMATPIRAT

Daniel ”Glaze” Gleeson och Anton sökte posten som Automatpirat.
– Glaze tror inte Coca-Cola passar i Focumama men tror ändå att hon kommer 
”slänga sig” i hans öppna armar.
– Anton gillar att hänga på Focus och kan löda, svetsa och mixtra med 
elektronik, men inte jättemycket om flipper, än.

Efter sluten omröstning valdes Glaze till Automatpirat.

Beslut: Att välja Daniel ”Glaze” Gleeson till Automatpirat i FOC.

IV ÖVRIGA LEDAMÖTER

Övriga ledamöter i FOC presenterades. Dessa är Sofia ”Sofgun” Gunnarsson, 
David ”Kattis” Samuelsson, Mattis Sunesson, Jonas ”Jesus” Flygare och Anton 
Wahnström. 

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

• Varför betalar kommittéer för bensin i Britney? 

• Varför kommer ingen på FiF:s träningar, undrar FiF, och uppmanar alla 
att börja göra det.

§ 15 DUMVÄSTUTDELNING

• F6 har tagit ett kassaskåp och använt detta som asplista. Detta 
kassaskåp tillhörde huset och när huset ville ha tillbaka det fick de 
ställa sig och tvätta det. 

• FnollK har spolat undertråd för hand istället för att använda symaskin, 
och lagt kanske tre timmar på detta. 

• Focusgruppen, ledd av Erik ”Bernoulli” Gallneby, har lagt sladd till 
högtalare i en skena. Det blev inte så bra som det var tänkt – bland 
annat har han först tejpat upp skenan och sedan satt en skruv genom 
tejpen. 

FnollK är dumma!

§ 16 MÖTET AVSLUTAS

Magnus Våge Karin Elam
Ordförande Sekreterare

Marcus Johansson Sofia Gunnarsson
Justeringsman Justeringsman
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Mötet avslutades strax innan tolvslaget. 

Magnus Våge Karin Elam
Ordförande Sekreterare

Marcus Johansson Sofia Gunnarsson
Justeringsman Justeringsman
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