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�1 Mötets öppnande

Pontus Laurell öppnar mötet på utsatt tid.

�2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Pontus meddelar att mötet var utlyst enligt reglemente. Han frågar därmed om
mötet anser sig behörigt och beslutsförigt. Det gör man.

�3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

F-styret nominerar Johan Hillergren till mötesordförande. Han väljs raskt in
och frågar därefter om mötet kan välja, nominerade, Torbjörn Wästerlid till
sekreterare. Torbjörn valdes till sekreterare.

�4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Jenny 'Lei�' Andersson nominerar sig själv och Lars Lundberg till justerare.
Inga andra nomineringar inkommer. Jenny och Lars väljs till justeringsmän.

�5 Fastställande av föredragningslistan

Följande ändringsförslag inkommer:

• Lägga till inval av kassör i FIF under �14 fyllnadsval.

• Ta bort punkt �15 a iv) val av 0-3 ledamöter i SNF.

• Lägga till ett meddelande från kårfullmäktige under �10 meddelanden.
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Inga �er ändringsförslag inkommer och föredragningslistan med ovanstående
ändringar fastställs.

�6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

�7 Föregående mötesprotokoll

Undertecknad meddelar att föregående protokoll är justerat och anslaget på
tavlan i Focus och föreslår därför att protokollet godkänns och läggs till han-
dlingarna.

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

�8 Bordlagda punkter

�8 a Godkännande av mötesprotokoll 090505

Protokollet från sektionsmötet LP4 2009 är nu fritt från felaktigheter och Tor-
björn föreslår därför att även det godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut: att godkänna mötesprotokollet från sektionsmötet 090505 och lägga
det till handlingarna.

�9 Uppföljning av beslut

Inga beslut att följa upp.

�10 Meddelanden

�10 a Information från FUM

Robert Masgren kommer fram och presenterar en kort sammanfattning från de
två senaste FUM-mötena. För hela referatet se bilaga B. Sammanfattningens
viktigaste punkter var att kåren fortfarande söker folk till valnämnden och att
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vem som helst är välkommen att söka oavsett erfarenhet. FUM har även till-
satt en arbetsgrupp som ska utreda en eventuell utbyggnad av det chalmerska
järnvägsnätet.

�11 Verksamhets- och revisionsberättelser

�11 a Verksamhetsberättelse SNF 2007/2008

Niklas Jakobsson och Mikaela Holm kommer fram och presenterar sin verk-
samhetsberättelse. De säger sig ha uppfyllt alla SNF:s ordinarie åligganden men
har utöver detta även infört det elektroniska kursutvärderarsystemet, övervakat
mastersprogram och genomfört en stor undersökning av dessa. Resultat han de
dock aldrig sammanställa. För en utförligare redogörelse se bilaga C.

Beslut: att godkänna SNF 2007/2008s verksamhetsberättelse och att ge
dåvarande ordförande Niklas Jakobsson och kassör Mikaela Holm ansvarsfrihet.

�11 b Verksamhetsberättelse Foc 2007/2008

Före detta kistväktare Marcus Elmer och kapten Jonny Karlsson kommer ner
och presenterar sig. De redogör för sitt år i FOC med ett �nt bildspel. I kor-
thet: De började med att meka �ipper. Sedan köpte de �ipper, mekade �ipper,
lagade kylen. Gick på bandartjobang. Mekade �ipper, kölhalade gamla pirater
och ska�ade nya. Presentationen ansågs av okänd mötesdeltagare vara klockren.

Beslut: att godkänna Foc 2007/2008s verksamhetsberättelse.

�11 c Verksamhetsberättelse Foc 2008/2009

Elmer och Jonny stannar kvar där framme och redogör för ytterligare ett år i
Foc. Återigen mekades det, köptes �ipper och fylldes på drickaautomaten. Det
åts selleri och dracks kamomillte och sist av allt säkrade de DPs dörr.

Beslut: att godkänna Foc 2008/2009s verksamhetsberättelse.

�12 Propositioner

�12 a Proposition om DP:s Ölchef

Pontus lyfter propositionen, se bilaga F. Propositionen går i korta drag ut på
att ölchefen ska bli förtroendepost istället för över�ödig eftersom en mycket stor
del av DP:s ekonomi kretsar kring införska�ande och hantering av alkohol.
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Jonny Karlsson undrar vad som kommer att hända med över�ödig? Pontus
säger att det inte �nns något som hindrar att posten �nns kvar och så länge det
�nns ett intresse för att bevara krönikan så kommer säkert så att vara fallet.
Ändringen är väsentlig i det avseendet att ölchefen i framtiden kommer att
valberedas. Några mötesdeltagare tycker att ändringen är oväsentlig. Mötet är
slutligen redo att ta ställning i frågan.

Beslut: att godkänna propositionen om DP:s Ölchef i sin helhet.

�12 b Proposition om F6:s Öhl- och spritchef

Sexmästare Cecilia Hult lyfter propositionen som ska likställa F6 öl- och spritchef
med DP:s, se bilaga G. Cissi poängterar att en väldigt viktig del av arrangemang
är att alkoholen hanteras på ett vettigt sätt. Inga andra synpunkter inkommer.

Beslut: att godkänna propositionen om F6:s Öhl- och sprichef i sin helhet.

�12 c Proposition om overallstryckning

Pontus lyfter propositionen å styrets vägnar, se bilaga H. Propositionen föreslår
att en punkt som ålägger DP att annordna tryck av sektionsoveraller tas bort
eftersom det är enklare för föreningar att trycka sina overaller själva.

Jakob Andersson kommer med invändningen att punkten inte har med kom-
mittèers overaller att göra, utan med de sektionsoveraller som enskilda personer
ska ha rätt att införska�a. Viktor Griph instämmer.

Mötet går till val och ordförande �nner att motionen bifalls. Viktor begär
votering. Motionen bifalls återigen efter handuppräckning.

Viktor reserverar sig mot bakgrunden av propositionen, se bilaga J.

Beslut: att godkänna propositionen om overallstryckning i sin helhet.

�12 d Proposition om SNF

Ordförande i SNF, Edvin Linge, lyfter propositionen, se bilaga I. Syftet med
propositionen är att städa upp lite bland åliggandena för SNF i reglementet.
Bland annat ska alla punkter rörande ledamöter tas bort eftersom inga ledmöter
längre �nns i SNF.

Beslut: att godkänna propositionen om SNF i sin helhet.

Johan Hillergren

Mötesordförande

Lars Lundberg

Justerare

Torbjörn Wästerlid

Mötessekreterare

Jenny Andersson

Justerare

4



Sektionsmöte 091124
Mötesnr. 02/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

�13 Motioner

Inga motioner har inkommit.

�14 Fyllnadsval

�14 a FARM ordförande kontinuitetsgrupp 1

Stefan Carlsson är ende sökande. Han kommer fram och presenterar sig. Stefan
har suttit som ordförande sedan ett halvår tillbaka och trivs med uppdraget.
Det har inte funnits någon annan som varit beredd att ta över posten så han
väljer att sitta kvar fram till sommaren.

Beslut: Att välja Stefan Carlsson till ordförande FARM kontinuitetsgrupp 1.

�14 b Valberedning ledamot

Sta�an Nilsson kommer fram och presenterar sig. Han går F3 och gillar att ställa
kluriga frågor. På frågan om han kan yppa någon klurig fråga svarar han 'Why
is captain kirk climbing a mountain?'. Mötet går till val.

Beslut: att välja Sta�an Nilsson till ledamot i valberedningen.

�14 c FIF- kassör

Nuvarande kassör i FIF har hoppat av uppdraget. Simon de Fine Licht, som
redan sitter med i FIF, söker därför efterträda honom. Simon tror sig klara
jobbet utmärkt.

Beslut: Simon de Fine Licht väljs till kassör.

�15 Val av sektionsposter

�15 a SNF

i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

Helena Jakobsson Larsson, 19 år, söker posten. Helena suttit med i SNF under
hösten och har tyckt att det har varit spännande och roligt och ser fram emot
att fortsätta sin karriär inom SNF. Bland annat vill hon lyssna på studenternas
krav och synliggöra SNF mer.
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Efter utfrågningen läser Sta�an Ankardal upp valberedningens nominering
och mötet går därefter till val.

Beslut: att välja Helena Jakobsson Larsson till ordförande kontinuitetsgrupp
2 i SNF. Beslutet var enhälligt.

ii) Val av sekreterare

Inga sökande. SNF föreslår att posten vakantsätts. Mötet går till beslut.

Beslut: att vakantsätta posten.

iii) Val av VBL 2

Inga sökande. Anton Wahnström informar om vad VBL gör. Enligt Anton in-
nebär VBL-posten att man får mycket beröm och tack för alla anteckningar och
dylikt man lägger upp. Sök VBL om du själv använder det ofta!

Beslut: Posten vakantsätts.

�15 b FARM

i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

Vi har en sökande. Karin Skoglund, som är 21 år gammal. Körkort är enligt
egen utsaga det bästa som hänt henne. Hon söker FARM för att hon vill se
andra sidor av livet än Chalmers och tycker att det verkar kul att representera
sektionen och skolan hos arbetsgivare.

Karin har många visioner. Framförallt vill hon utveckla dialogen mellan
företag och stundenter, i det avseende att det ska vara mer av en dialog än
en monolog.

Valberedningen är närvarande men mentalt frånvarande. Till slut får vi kon-
takt med Sta�an som läser upp valberedningens yttrande. Därefter går mötet
till val.

Beslut: Karin Skoglund Keiding väljs enhälligt till ordförande FARM
kontinuitetsgrupp 2.
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ii) Val av 0-2 ledamöter

Daniel Pettersson, Vivie Karlsson och Sara Nilsson söker posten. Personlig ut-
frågning tar vid.

Johan har fullmakt för Daniel och för dennes talan eftersom Daniel själv är
på en mässa och lurar hit nya teknologer. Daniel fyller 20 år snart och har mycket
god studiesituation. Han söker föreningen eftersom han tycker att hela konceptet
verkar intressant och han brinner inte minst för att �xa ett studiebesök till
CERN. Tidigare erfarenheter inkluderar insamlig av spons till sin skola.

Sara Nilsson kommer in. Sara är 19 år och har körkort, studiesituation är
god. Hon söker eftersom hon vill skapa kontakter med företag. Hon är bra på
att samarbeta och gör det hon ska. Dessutom har hon tålamod nog att stå ut
med telefonväxlar. Sara kan ibland vara dålig på att komma i tid, men är glad,
positiv och går in för saker så att de bli bra gjorda. På baguetter gillar hon
brieost och salami.

Vivies tur. Vivie är 19 år och har körkort. Studiesituationen ser dock lite
dyster ut. Vivie gillar att pyssla och dona, är ansvarsfull, glad och gör det hon
blir tillsagd. Hon föredrar telefon framför samtal ansikte mot ansikte. Vivie
tycker att forskarföredrag kan vara en idé, men att det kan vara svårt att lägga
dem på rätt nivå. Största meriten är att hon sprungit runt Beckesjö på 26
minuter.

Personlig diskussion följer och valberedningen läser upp sin nominering.
Mötet är redo att gå till val.

Beslut: Vivie Karlsson och Daniel Pettersson väljs till ledamöter.

�15 c Information från Foc

Mötet avbryts ett slag eftersom Foc har något viktigt att säga. Tydligen vill
de omgående betala av de pengar de är skyldiga styret för köpet av Focumama
och gör detta med två tunga säckar enkronor och femkronor. Två väldigt stora
säckar.

�15 d Balnågonting

i) Val av 0-2 balnågonting

Inga sökande �nns till balnågonting. Stina informerar om vad en balnågonting
gör. Postens enda plikt är att arrangera balen under nollningen tillsammans
med representanter från nollk, DP och F6.

Beslut: Att vakantsätta posten.
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�15 e Teknologskyddsombud

i) Val av 1 teknologskyddsombud

Marcus Johansson klampar fram till presidiebordet. Marcus är sittande SAMO
sedan han fyllnadsvaldes förra läsperioden. Skyddsombudets uppgift är att klaga
på lokaler, och förbättra elevers trivsel i skolan. Marcus tillägger att sedan han
gick på har temperaturen i GD-salen blivit lite bättre än tidigare, mittenpelaren
i FB är fastmonterad och Cederwall har fått lära sig att det inte är ok att
studenter hanterar farliga laserfärgämnen utan utbildning. Han tycker även att
dålig luft är bättre än ingen luft.

Mötet går till val.

Beslut: Att välja Marcus Johansson till teknologkyddsombud.

�15 f FnollK

i) Val av ordförande

Louise Kempe, nominerad, och Anna Sarwe söker posten. Personlig utfrågning
tar vid.

Louise kallas Lime, är 23 år och har sisådär studiesituation. Hon söker efter-
som hon tyckte att det var väldigt postivit att bemötas av en så trevlig och
pro�sig nollning och hon vill ge nästa års nollor samma chans. Hon är envis och
det kan vara både positivt och negativt. Sin stenhårdaste stenhårda blick kan
döda när det behövs. Som främsta merit framhåller Louise jobbet på förskola,
som kan komma väl till pass under nollningen. Dessutom har hon varit ledare
på fotbollsskola och varit hantbollsdomare.

Louise tar hjälp av Unni i ett avslutande spontangyckel. En Lejonkungen
variant.

Anna kommer in. Hon är 19, har körkort och studiesituationen är god. Hon
vill ge nollorna en lika bra nollning nästa år och är en bra person att göra
detta eftersom hon har erfarenhet av att jobba som simlärare, att leda folk och
organisera ihop saker. Dessutom är hon duktig på att få kontakt med folk. En
gång simmade hon 8000 m. Anna tar illa upp så att andra slipper och har en
ganska hög stresströskel.

Anna är medlem även i barocken och f-spexet, men kan tänka sig att avstå
från sitt engagemang i barocken om hon blir nollK. T-bengt, Maria, Rosen,
Marie, Sta�an, Glaze och Jesus är favoritpateter. Anna avslutar med ett akro-
batikgyckel! Hon är tydligen inte så duktig på att hjula.

Personlig diskussion följer och valberedningen läser upp nomineringen. Mötet
går till val.
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Beslut: Louise Kempe väljs till ordförande FnollK 2010.

ii) Val av kassör

Två personer söker posten, Simon Larson och Filippa Hallqvist. Personlig ut-
frågning påbörjas.

Simon, alias Solros, är 18 år och har god studiesituation. Han söker nollK
eftersom han tyckte att nollningen var grym och vill se till att den blir lika bra
nästa år. Han tycker om att ta ansvar, passar i overall och kan hantera pengar.
Simon klarar av att ta skit.

Simons bästa egenskap är att han fortsätter till han är klar. Han är alltså
envis. Han är också bra på att få saker gjorda. Simons bästa utrustning är en
gurka.

Filippa har en studiesituationen som är sisådär och det skyller hon på hjärn-
skakning. Nollningen var ett viktigt tillfälle för folk att lära känna varandra
och därför vill hon vara med nästa år. Dessutom gillar hon att arra saker och
ting. Tidigare erfarenheter är ett läger för unga forskare. Filippa kan hitta lös-
ningar och är strukturerad. Hon tar inte så illa upp, eftersom hon är luttrad av
tidningsjobbet där hon svarar i telefonen dit folk ringer för att klaga.

Personlig diskussion följer och valberednigen läser upp sin nominering. Mötet
går till val.

Beslut: Simon Larsson väljs till kassör i FnollK.

iii) Val av 3-5 ledamöter

Vi ska välja fem ledamöter och har 11 sökande: Joakim Zaar, Malin Brusk,
Måns Larsson, Unni Engedahl, Anneli Kamb, Emilia (S) Ingemarsdotter, Simon
Hall, Filippa Hallqvist, Karl Gustavsson, Marcus Birgersson och Anna Sarwe.
Personlig utfrågning följer.

• Joakim Zaar har inte körkort, men många andra roliga kort. Han har
länge tvekat att söka och var nominerad till FARM ett tag. Men han har,
citat, 'bättrat sig'. Han kan tänka sig att vara sponschef och hans bästa
egenskap är att han är sjukt impulsiv. Hans sämsta egenskap är att han är
sjukt impulsiv. Hockeysittningen var enligt Joakim det bästa arret under
nollningen eftersom allting bara �öt på.

Joakim tycker att skit ska bort, till exempel gömmas under mattan. Han
har inga dåliga egenskaper som han är medveten om, men funderade likväl
på att cykla runt Tazmanien. Joakim är inte den som är den, däremot är
han den andre. Han gillar stress och kan nästan svälja en �aska.
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• Malin Brusk byter av Joakim. Malin tycker att det är viktigt med noll-
ning eftersom studierna är krävande, inte minst på F och TM, och då är
det viktigt att man får gott om vänner tidigt. Malin blir en bra nollK
eftersom hon har lätt att ta kontakt med folk och kan baka goda morot-
skakor. Om det regnar bajs från alla håll presterar hon antagligen bättre,
men bajset vore otrevligt.

Malin vill utveckla nollningen genom att ställa större krav på bärandet av
nollbrickor, ändra temat på vissa sittningar, �er samarr, kanske �er tjejer.
Nollbrickor är särskilt bra eftersom det är lätt att se vad folk heter.

• Måns Larssons tur i rampljuset. Måns har körkort, studiesituation ser
bra ut och nollningen var skoj, men han tror att det är ännu roligare att
arra ännu en nollning. Han är bra på att få saker gjorda och han skulle
passa bra med de andra som har blivit valda.

Måns kan ibland vara naiv och lite slarvig. I Dundars målande situation
skulle han lacka ur rätt rejält, men i vanliga fall hanterar han stress bra.
En av hans styrkor är att han kan släppa saker även om de inte är perfekta.
Ett av hans förslag till nolluppdrag går ut på att sno Erlands tuta, till
mötesdeltagarnas stora belåtenhet.

• Unni Engedahl gör entré. Unni är 19 år och hon har inte körkort. Hon har
tagit sina första högskolepoäng och tyckte att nollningen var grymt rolig.
Unni är öppen och trevlig och tror att hon kan bidra till gruppen genom
att alltid vara glad, även när hon är ledsen. Dock blir hon mindre glad om
hon inte sover. Bästa arret under nollningen var enligt Unni hockeysitsen.
Den var rolig och annorlunda. Hajken uppskattades också mycket.

Unni vet hur man gör för att ta illa upp och tror att hon är en god maträtt,
kanske spaghetti och köttbullar. Men i så fall är hon nog mer spaghetti än
köttbulle eftersom hon kan gå ner i spagat.

• Anneli Kamb kommer in och presenterar sig. Hennes studiesituation är
oväntat bra. Hon söker framförallt för att hon tror att hon kommer att
ha fantastiskt roligt. Saker som kan förbättras till nästa år är exempelvis
schemat. Anneli tar bara illa upp av dåliga frågor.

Anneli är bra på att se vad man kan göra här och nu, vilket hon tror skulle
tillföra mycket till nollK. Om det någon gång regnar gollums skulle hon
nog kunna hantera det väl. Bästa arret under nollningen var balen. Anneli
demonstrerar avslutningsvis att hon inte kan jonglera och prata samtidigt,
men är modig nog att försöka.
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• Emilia Ingemarsdotter är 19 år och har inte körkort. Hon söker nollK
eftersom hon blev så grymt överraskad hur bra nollningen var och vill
ge nästa årskull en lika bra nollning. Hon tycker att hon passar eftersom
hon är jättemotiverad och bra på att skapa personliga relationer till folk.
I övrigt är hon positiv och känner att hon passar i gruppen. Ibland är
Emilia dåligt strukturerad.

Emilia har hamnat under namnet Slagathor, eftersom hon heter Emilia.
DP-bastun var i Emilias tycke väldigt bra. Det värsta som kan hända
under nollningen är att ingen kommer och ingen tycker att det är kul.

• Simon Hall intar scenen. Simon kallas även för krukan, är 19 år fyllda
och har haft körkort i 361 dagar. Han blir mer och mer motiverad för
varje dag (låter som om han har knäckt livets gåta). Simon är positiv som
människa och kan ha väldigt svårt att bli arg, på gott och ont. Bästa arret
under nollningen var provhävet och hajken.

Till NollK tror Simon att han kan tillföra otroligt mycket positiv energi
och att nollan kan relatera till honom. Att det regnar Erlands uppifrån
och från vänster skulle inte bekomma Simon. Han tappar väldigt sällan
humöret. Erfarenheter som kan komma väl till pass är tiden som hand-
bollstränare för ett gäng småtjejer. Simon vill se till att �er band knyts
under nollningen, eftersom vissa fortfarande är ensamma när den är slut.
Han tror på att trycka ihop folk med våld och på �ldelning på ett snyggt
sätt. Vad det innebär får vi ta då.

Ordningsfråga: Skägget kliar.

• Filippa Hallqvist smyger sig in för andra gången. Hon strävar efter att
säga något nytt, men det enda hon kommer på är att hennes andranamn
är Maria. Filippa söker nollK för att det var sjukt kul med nollning och
för att hon gillar att arrangera större grejer och att göra andra människor
glada. Hon älskar att prata med folk och är bra på att strukturera upp
saker.

Det viktigaste för Filippa är att ha kul och hon är bäst på att baka äppelka-
ka. Dagens ord från Filippa: Om du inte tycker om att ha en hudfärgad
tröja, tänk dig då hur det hade varit att ha en tröjfärgad hud.

• Karl Gustavsson träder in. Karl är 19 år, fyller 20 i januari, och stud-
iesituationen är lite efter. Karl tror att en viktig grej han kan bidra med
är nördighet. Datorspel speciellt är hans expertområde och han kan tänka
sig att annorda tävlingen 'Nollningens 13374573 nolla'. Han svarar korrekt
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Mötesordförande

Lars Lundberg

Justerare

Torbjörn Wästerlid
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11



Sektionsmöte 091124
Mötesnr. 02/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

på vad Kirk gör högst uppe på berget. Karl tar illa upp, men håller det
till sig själv. Megaman 2 är bästa NES-spelet.

Bästa arret tyckte Karl var DP-bastun. Det sämsta skärgårdskvällen. Han
efterlyser lite �er billjetter till arren och vill få med alla nollan på arr.
Åtminstone ska det �nnas ett arr som passar varje person. Eventuellt kan
man ha �er arr parallellt? Nollningen i tre ord: Jävligt, roligt, aktivt.

• Marcus Birgersson är 20 år gammal har bara två omtentor. Max fyra
till jul. Han tror att han kommer ha kul och göra det bra för de blivande
nollorna som nollK. Han tycker att han passar eftersom han har andra
ideèr, bland annat vill han införa �er parallella arr. Det är bäst om 20-25
minuter. Marcus är lite osäker på om DP eller NollK är rätt förening för
honom.

Nollefriden har enligt Marcus säkert ett bra syfte, men det beror helt på
hur nollorna ser ut. Marcus gav upp att bli ordförande efter att inte ha
blivit nominerad, men han brukar inte ge upp. Han tar inte så seriöst
på saker och ting och tycker att om det inte bara blir sådana som han i
NollK så blir det nog en vettig nollning ändå. En svaghet skulle vara att
han är ödmjuk. Det kända gamla ordspråket går förstås: 'Ibland går det
bra ibland går det dåligt. Det viktigaste är att det alltid går bra.'

• Anna Sarwe kommer in. Anna är 19 år, har körkort och vill göra nollnin-
gen ännu bättre än vad den var. Hon tar illa upp så att nollan slipper. Det
sämsta arret under årets nollning var skärgårdskvällen. Anna är beredd att
kugga tentor för FnollK-arbetet. Den dagen den sorgen. Hon har kompisar
som kan lära henne Indesign.

Mötesordföranden kallar in alla sökande och de får säga något ord var. Därefter
läser valberedningen upp nomineringarna och personlig diskussion följer. Därefter
går mötet till val.

Beslut: Att välja Emilia Ingemarsdotter, Karl Gustavsson, Joakim Zaar,
Måns Larsson och Unni Engedahl till ledamöter i FnollK.

�16 Övriga frågor

�16 a Raspförsäljning

Rosen meddelar att han tillhandahåller RASP för försäljning.
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�16 b Fråga om utvärderingen av insyning av Focus

Torbjörn informerar att styret tillsatt en arbetsgrupp som utvärderar en eventuell
insyning.

�17 Dumvästutdelning

Fem nomineringar inkommer, bland annat nomineras Frida för att inte ha kon-
trollräknat pengarna hon �ck av Foc innan hon skrev på kvittot, Solros för att
ha blivit nollK-kassör och 666-nollorna för att ha misslyckats med sin phad-
deromsits.

Efter ett utslagningsträd och röstning om avslag tilldelas dumvästen tillslut
666-nollorna. Eftersom 666-nollorna är en grupp åläggs Hakim att bära västen å
deras vägnar. Dumheten bestod i att man bjudit in alla phaddrar till en omsits,
men sedan får ställa in, eftersom man misslyckas med att få tag på alkohol
och att boka lokal. Lokalbokningen misslyckas man med inte bara en gång utan
även nästa sittning. Sittning blir på andra försöket av ändå, men efter sittningen
lämnas mäsk kvar i baren i Focus. Endast en påpasslig phadder räddade sekionen
från att ha hittats med mäsk i sektionslokalen under skyddsronden följande dag.

Beslut: att ge 666-nollorna, företrädda av Hakim, dumvästen.

�18 Mötets avslutande

Mötet avslutas av Johan Hillergren 00:29. Sekreteraren är nöjd och glad.
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