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§1 Mötets öppnande
Cecilia Hult öppnar mötet.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Cecilia meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Hon frågar därmed om mötet anser sig behörigt
och beslutsförigt. Det ansåg man.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styret nominerar Simon ”Skåning” Sigurdhsson till mötesordförande. Han väljs raskt in och frågar direkt
om mötet kan välja Daniel Svensson till sekreterare. Daniel valdes strax till sekreterare.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Martina Todorova och Sven Eriksson väljs till justeringsmän.

§5 Föredragningslistan
F-Styret har en mängd ändringar föreslagna.

• Ett meddelande från Kåren läggs till under §9 Meddelanden.

• Ett meddelande från F-Styret läggs till under §9 Meddelanden.

• Val av Oberoende SAMO för F och TM flyttas ifrån Fyllnadsval (som i sin tur blir en punkt under
§10 Fastställande av beslut) till §12 Val av sektionsposter.
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• Under §10 Fastställande av beslut läggs posterna kassör FARM samt årskursrepresentant SNF
TM2 och F2 till.

• Punkten Motioner flyttas till innan §12 Val av sektionsposter.

Det uppkommer inga frågor om korrigeringarna, så mötet går raskt vidare.

§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§7 Föregående mötesprotokoll
Simon (i egenskap av sekreterare för förra mötet) meddelar att protokollet är justerat och anslaget.

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

§8 Uppföljning av beslut
Styret meddelar att de än inte tagit upp det beslut som fattades angående sektionhästen, det finns dock
ingen deadline på motionen så det ska inte vara något problem.

§9 Meddelanden
§9 a Information från Kårledningen
Axel Jarenfors, vice ordförande i kårledningen kommer och rapporterar om vad kåren gör och hur den
fungerar. Han passar även på att göra lite reklam för kårens dag som sker torsdagen den 29/9

§9 b Information från F-Styret
Cecilia berättar om hur Styret håller på att bli varma i kläderna. De har mest jobbat med val av
representanter till diverse råd.

§9 c F-Styrets Verksamhetsplan 11/12
Mötesordförande tar upp att denna punkt bör flyttas till punkt §10 Fastställande av Beslut.

Beslut: Punkten flyttas till §10 Fastställande av Beslut.
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§10 Fastställande av Beslut
§10 a Verksamhetsplan för F-styret 11/12
Cissi berättar om verksamhetsplanen ( Bilaga B). Ändringarna ifrån den preliminära verksamhetsplanen
är framförallt en punkt om att uppdatera Ftek och en punkt om att förbättra vår invalsprocess.
Det uppkommer inga större frågor och mötet går till beslut.

Beslut: att fastställa verksamhetsplanen för F-styret 2011/2012.

§10 b Val av kassör FARM
På ett Styret-möte har Johann Särnbratt valts in till FARM-kassör.

Beslut: att godkänna Styrets beslut välja Johann Särnbratt till FARM-kassör.

§10 c Val av årskursrepresentant TM2 till SNF
På ett Styret-möte har Hanna Rasko valts till årskursrepresentant för TM2.

Beslut: att godkänna Styrets beslut att väja Hanna Rasko till årskursrepresentant i TM2.

§10 d Val av programrådsrepresentanter F
Utöver de i reglementet reglerade medlemmarna i programrådet (Ordförande Styret, Ordförande SNF
och vice Ordförande SNF) har styret valt in Daniel ”Glaze” Gleeson.

Beslut: att godkänna de av Styrets invalda representanterna till programrådet för F.

§10 e Val av programrådsrepresentanter TM
Styret har till programrådsrepresentanter för TM valt in Tora Dunås, Hanna Rasko, Annika Johansson
och Oskar Kalldal.

Beslut: att godkänna de av Styret invalda representanterna till programrådet för TM.

§11 Motioner
§11 a Motion om pengar till FBI
Motionen finns i Bilaga C. Motionären har ett ändringsyrkande (se Bilaga C-a) om att det ska budgeteras
för 500 kr om året i framtiden men fortfarande 1000 kronor detta år. Otto läser upp Styrets yttrande
(Bilaga C-b). De önskar sänka budgetposten till 500 kr i år och även i kommande år.
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Det meddelas att det är en extra stor summa i år då det behöver köpas in en stor del nytt ma-
terial, något som förhoppningsvis inte ska behövas i framtiden. Man vill även gärna ha en hyfsat stor
budget för att kunna utöka sin verksamhet till kommande år. Det tas upp att det är inte så troligt att
programrådsrepresentanterna skulle gilla om vi har en punkt för häfv i budgeten.

Cissi lämnar ett ändringsyrkande (bilaga C-c) som gäller att FBI enbart får 1000 kr i år, utan någon
fast budgetpost, men påpekar att man kan fråga sektionsmötet i framtiden om det behövs mer.

Beslut: att bifalla motionen med ändringsyrkandet C-c, att FBI får 1000 kr i år, men ingen fast
budgetpost för kommande år.

§11 b Motion angående spelansvarig på Focus
Motionären Henrik Rostedt pallrar sig ner för att ta upp sin motion (Bilaga D).
Efter att ha ifrågasatt DPs användande av spelutrustningen i Focus föreslår motionären att vi ska få en
spelansvarig. Otto läser upp Styrets yttrande (Bilaga D-a) och de är väldigt positiva, så är även flera andra
på mötet. DP meddelar att de inte alla är oansvariga. Det kommer in fyra stycken ändringsyrkanden.
Ett yrkande om att allting ska åläggas vice ordförande i Styret (Bilaga D-b).
Ett yrkande om att det ska även finnas en vice spelansvarig. (Bilaga D-c).
Ett yrkande om att spelansvarig enbart ska väljas bland oberoende teknologer (Bilaga D-d).
Ett yrkande om att spelansvarigs titel ska bli spelmästare (Bilaga D-e).
Inget av ändringsyrkande går dock igenom.

Beslut: att bifalla motionen i sin grundform.

Skåning kommer nu med förslaget att öppna upp punkt §5 Föredragningsslistan och under punkt §12
Val av sektionsposter lägga till två stycken punkter, dels fastställande av namn på posten för spelansvarig,
och dels inval till posten.

Beslut: att godkänna ändringen av Föredragningslistan.

§11 c Motioner om ändring av reglementet åt FARM och SNF
Ingen av motionärerna lyfter motionerna.

§11 d Motion om Herman Hedning
Motionären Johan Florbäck vill att vi ska prenumera på tidningen Herman Hedning (se Bilaga G), då
Herman tydligen är Fantomens uppenbare side-kick. Han vill även att sektionsnörden ska ha hand om
tidningen.
Otto läser upp Styrets yttrande (se bilaga G-a), som är att de tycker att vi ska prenumerera på tidningen
men utan någon ansvarig. Det argumenteras att en ansvarig behövs inte då detta inte är en tidning som
ska arkiveras, utan den läggs fram när den kommer och slängs sen efter ett tag.
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Det kommer även in ett ändringsyrkande vars syfte är att tydliggöra att finansiering av motionen ska
ske med hjälp av budgetposten för framtida motioner (se Bilaga G-b).

Beslut: att prenumerera på Herman Hedning, utan att ha någon uttalat ansvarig, och med finansiering
ifrån budgetposten för framtida motioner.

§12 Val av sektionsposter
§12 a Spelansvarig
i) Namn posten för spelansvarig

Det kommer in nio stycken förslag, Spelteoretiker, King Kong, Spelmeister, Spielmeister, Playboy, Spel-
mästare, Player, Playperson, Speleman, Spielführer samt You Lost.
Efter att Otto har ställt upp världens häftigaste utslagningstabell så står King Kong lite lätt oväntat
som segrare. Kristina Berndtsson yrkar dock på bordläggande, vilket då automatiskt sker då punkten
inte var med på föredragningslistan ifrån början.

Beslut: att bordlägga frågan till nästa möte.

ii) Val av spelansvarig

Två stycken personer ställer sig upp, Henrik Rostedt och Pontus ”Pyssling” Eliasson.

Ordningsfråga: Skåning föreslår att de sökande ska få 8 minuters begränsning när de presenterar sig
själva och svarar på frågor. Mötet godkänner detta.

Henrik Han vill göra det här då han tycker att det är en uppgift som det behövs tas hand om. Han har
ett bra minne för regler och inget problem med att lära sig fler.
Frågor följer, där vi får lära oss bl.a. att han inte har några problem med att låna ut tärningar till
DP. Han är den typen av idrottsman som hellre deltar än vinner. Han är också en sådan som hellre
har kul än följer regler, men regler är nog väldigt bra ändå.

Pyssling En kort presentation, där vi får lära oss att han har körkort leder sedan till frågestund där
vi får veta att Pontus är lite hårdare med tärningar, men en chans kan patrullen allt få. Han
tycker också att det är roligare att ha kul än att följa regler. På frågan om han alltid kommer vara
tillgänglig via telefon så svarar han att han hoppas kunna svara på SMS i alla fall.

När utfrågningen är klar så föreslås att vi kan välja in båda två till posten, då det i motionen inte är
specifierat hur många spelansvariga det ska finnas.

Beslut: att välja in två personer till spelansvarig(a) på Focus.
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Beslut: att välja in de två sökande i klump.

Beslut: att välja in Henrik Rostedt och Pontus Eliasson till spelansvarig(a) på Focus.

§13 Propositioner
Inga propositioner.

§13 a Inval oberoende SAMO för F
Johan ”Florbäck” Florbäck ställer sig upp. Han går i F3 och är just nu Bilnisse. Johan har varit arbets-
miljöombud i flottan där han gjorde nästan ingenting. En kort diskussion följer där det påpekas att det
här förmodligen är första gången på väldigt länge som SAMO har tidigare erfarenhet, hur liten den än
må vara. Efter det går mötet till omröstning.

Beslut: att välja in Johan Florbäck till oberoende SAMO för F.

§13 b Inval oberoende SAMO för TM
Ordningsfråga: Tydligen har en majoritet av TM-studenterna föreläsning när punkten tas upp. Det
föreslås därför att den ska flyttas till efter punkt (§13 c) SNF. Mötet godkänner detta.

§13 c SNF
i) Val av årskursrepresentant F1

Det finns två stycken sökande, Justin och Gustav.

Gustav Han har ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor. Gustav har varit med i elevrådet, och har
dessutom en moder som är lärare med vilken han brukar diskutera skolfrågor, ofta om kunskapsbe-
dömning (betygsättning och liknande), de diskuterar även psykosociala frågor men mest pedagogik
och bedömning. Han vill gärna driva frågor om pedagogisk utveckling.

Justin Han har varit med i elevrådet i grundskolan och gillar långa strandpromenader. Justin vill gärna
försöka göra F bättre inför framtiden. Konstigt nog har han inga problem med att sitta brevid
Marcus ”Mäsk” på lunchmöten. SNF själva blir smått skeptiska precis när de får höra att han är
lite lätt allergisk mot rödvin, men kommer sedan över shocken.

Det sker en persondiskussion, och efter det sluten omröstning.

Beslut: att välja in Justin Salén Ramberg till årskursrepresentant F1
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ii) Val av årskursrepresentant TM1

Ordningsfråga: Med samma motivering som i punkt §13 b flyttas denna punkt till efter punkt §14

§13 d Val av årskursrepresentant F2
Här ställer sig Birger Eklund upp.
Han läser F2 för andra gången, så han har koll, har även några förslag på ändringar. Frågestund visar
att han är skitduktig på att laga mat (förutsatt att det innebär att maten man gör är ätbar).

Beslut: att välja Birger Eklund till årskursrepresentant F2.

§14 Oberoende SAMO för TM
Det finns ingen sökande.

Beslut: att vakantsätta posten, det är dock inte enhälligt.

§14 a Val av årskursrepresentant TM1
Ordningsfråga: Då man vet någon som kanske skulle vara intresserad som inte är närvarande skjuts
punkten upp tills dess att man fått tag på personen i fråga.

§15 Budget
Nils ”Spill” Wireklint, kassör i Styret redovisar Styrets budgetförslag. Det finns i bilaga H.
Det läggs ett ändringsyrkande (bilaga H-a) ifrån Styret om att posterna för ingående saldo och phad-
dertack försvinner då de inte tillför någonting.

Beslut: att godkänna budgeten med ändringsyrkandet.

§16 Fastställande av sektionsavgiften för vårterminen
Styret föreslår en sektionsavgift på 50kr.

Beslut: att fastställa sektionsavgiften för vårterminen 2012 till 50kr.

Ordningsfråga: Mötet får reda på att maten är färdig, och tar därför uppehåll i en halvtimme
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§17 Val av årskursrepresentant TM1
Det har nu dykt upp en sökande, Roushan. Han har några idéer om vad man kan göra för att förbättra
TM. Efter en väldigt kort diskussion går mötet till val.

Beslut: att välja in Roushan Rezvani till årskursrepresentant TM1.

Ordningsfråga: Skåning frågar om punkt §6 Adjungeringar kan öppnas upp, då det kommit två
personer som inte är F-are. Mötet godkänner detta, och Kristoffer Bennet och Vera Lomander
adjungeras in med närvarorätt.

§18 Verksamhets- och revisionsberättelser
§18 a Verksamhetsberättelse Fysikteknologsektionen 2011/2012
Lars Lundberg, Kristina Berndtsson och Soheil Bashirinia går fram för att ge en inblick i vad Styret
10/11 (och då även Sektionen) gjorde under sitt verksamhetsår, se Bilaga I. Ur de frågor som följer får
vi bl.a. veta att Styret ställer sig bakom Tvåan, och att de inte berättar allt, då verksamhetsberättelser
enligt styrdokumenten tydligen skall vara intressanta. Deras beslutet att ställa sig bakom motionen om
sektionshäst ifrågasätts.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för Fysikteknologsektionen 10/11, med Kristina
Berndtsson som ordförande och Soheil Bashirinia som kassör.

§18 b Verksamhetsberättelse DP 2009/2010
Fem stycken patrullmän kommer fram med en fin film för att tydliggöra vad de gjort under sitt år
som verksamma. Det finns även ett dokument som går att finna i bilagorna (Bilaga J). Filmen ger ett
blandat intryck av Patrullens verksamhetsår, men ibland går det ju bra och ibland går det dåligt. Antalet
sektionsaktiva-städningar ifrågasätts, men det var tydligen Styrets fel.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för Djungelpatrullen 09/10, med Jenny Andersson som
överste och Ewa Simpanen som kassör.

Då Jennys och Ewas revisionsberättelse sedan tidigare är godkänd togs frågan om ansvarsfrihet för de
båda upp.

Beslut: att ge Jenny Andersson och Ewa Simpanen ansvarsfrihet för sitt år i Djungelpatrullen.
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§18 c Verksamhetsberättelse Djungelpatrullen 2010/2011
Den lite nyare (och därmed tydligen sämre) Djungelpatrullen visar sedan upp ett fint bildspel, med både
musik och text till. Vilken komposition!
Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen för Djungelpatrullen 10/11, med Marcus Birgersson som
överste och Olof Elias som kassör.

§19 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§20 Dumvästutdelning
Ett flertal studenter (och maskiner tydligen) har varit dumma den här läsperioden.
Jossan, sexmästarinna F6 Under F6s provsits för nollan så visade det sig mitt i serveringen att man

inte stekt hälften av köttet, kan det kanske vara matchefens uppgift att se till att det är gjort?

Stänkarn, rustmästare DP Ville i fredags lämna skitlandet Sverige. Tillvägagångssättet var att palla
lite frukt till matsäck och ta med sig en boll. De tog sedan en taxi till Tysklandsterminalen, tyvärr
visade det sig att det inte gick någon färja mitt i natten. De testade då Danmarksterminalen men
det gick lika illa. Efter att ha konsulterat lastbilschaufförer och busschaufförer så hittar de till slut
en olåst buss där de lägger sig på en madrass i bagageutrymmet. De vaknar dock tyvärr dagen
efter och är fortfarande i skitlandet Sverige, i en baklåst buss, de kommer dock senare ut och åker
då hem till sig istället. Värt att notera är att det var stadsmissionens buss.

Christmas, sexreterare F6 Steker blodpudding samtidigt som han i ett annat rum äter redan stekt
blodpudding. Detta noteras då Teddy (Sexmästare) kommer in i köket och det är helt smockat
med rök. Några minuter senare går brandlarmet i MC2, vilket ledde till att huset utrymmdes och
brandkåren kom.

Äckel, capschef DP Blir i berusat tillstånd arg på Rickard, och för att få ut sina aggressioner så hotar
han med att ge Christmas sin DP-rumsnyckel, vilket han senare gör.

Focumama, automat Focus För att hon satt priset på godishusvagnarna till 1 öre styck (ifall det blir
så att focumama vinner får Britta Thörnblom som ansvarig för Focumama bära Dumvästen).

Agrin, sponschef FnollK kokar 2 liter linssoppa, orkar inte diska matlåda, äter 2 liter linssoppa, får
våldsamt ont i magen.

Efter en intensiv omröstning och återigen en vacker utslagningstabell av Otto är det bestämt
Beslut: att dummast (och mättast) är Agrin.
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§21 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Simon 19:33 med ett så kraftigt slag med klubban att det skälvde i hela salen.
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Bilagor

A Närvarolista

B Verksamhetsplan F-styret 2011/2012

C Motion angående pengar till FBI
a Ändringsyrkande Werner
b Styrets yttrande
c Ändringsyrkande Finansieringi

D Motion angående spelansvarig på Focus
a Styrets yttrande
b Ändringsyrkande om ansvarig
c Ändringsyrkande om tillägg av vice
d Ändringsyrkande om att ansvarig ska vara oberoende
e Ändringsyrkande om att posten ska heta spelmästarei

E Motion om ändring av reglementet för FARM
a Styrets yttrande

F Motion om ändring av reglementet för SNF
a Styrets yttrande

G Motion om Herman Hedning
a Styrets yttrande
b Ändringsyrkande om finansiering

H Budget
a Ändringsyrkande Budget

I Verksamhetsberättelse Fysikteknologsektionen 2010/11

J Verksamhetsberättelse Djungelpatrullen 2009/10
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