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§1 Mötets öppnande
Otto Frost öppnar mötet.

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

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
F-styret nominerar Simon Sigurdhsson till mötesordförande. Han väljs raskt in och frågar direkt om mötet
kan välja, av styret nominerade, Daniel Svensson till sekreterare. Daniel valdes strax till sekreterare.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Lars Lundberg och Olle Elias väljs till justeringsmän.

§5 Föredragningslistan
• Revisionsberättelse FARM 09/10 läggs under §15 Verksamhets och Revisionsberättelser.

• Revisionsberättelse F6 10/11 läggs till under §15 Verksamhets och Revisionsberättelser.

§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
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§7 Föregående mötesprotokoll
Daniel meddelar att föregående mötesprotokoll är justerat och anslaget.
Beslut: att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§8 Uppföljning av beslut
Inga beslut att uppfölja.

§9 Meddelanden
§9 a Meddelande ifrån Kåren
Då representant ifrån kåren saknas bordläggs frågan tills en sådan dyker upp.

§9 b Meddelande ifrån F-styret
Otto berättar lite kort vad som hänt i styret sedan föregående sektionsmöte. Fokus har legat på aspning,
men har även varit med i projekt naturvetargården, jobbat med invalsprocesser och pillat på verksam-
hetsplan.

§9 c Preliminär Verksamhetsplan F-styret 12/13
Styret har i samråd med sina aspar tagit fram en preliminär verksamhetsplan för nästa styre (se Bilaga
B). Otto grabbar tag i en båtshake och ger sig på att presentera denna lite kort.

§10 Fastställande av beslut
§10 a Fyllnadsval VBL
Styret har på ett möte fyllnadsvalt Emilio Jorge till VBL i SNF.
Beslut: att fastställa styrets beslut att fyllnadsvälja Emilio Jorge till VBL i SNF.

§10 b Fyllnadsval Spidera
Styret har på ett möte fyllnadsvalt Calle Ekdahl till Spidera.

Styret har på ett möte fyllnadsvalt Christian von Schulz till Spidera.
Beslut: att fastställa styrets beslut att fyllnadsvälja Calle Ekdahl och Christian von Schulz till Spidera.
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§11 Propositioner
§11 a Proposition om våra stadgar och reglemente
Föregående möte röstades styrets proposition för översyn av våra stadgar och reglemente igenom med
ändringsyrkanden. Då det är en proposition som gäller ändringar i stadgan behöver den röstas igenom
på två möten, och därför har vi hamnat i den sits vi halvligger i just nu. Mötet går till beslut.

Beslut: att enhälligt godkänna propositionen .

§12 Motioner
§12 a Miljömotionen
Det har kommit in en motion (se bilaga C) som syftar till att ålägga styret att tillsätta en arbetsgrupp
som ska se över miljöarbetet här på sektionen, samt att tillse att det finns en behållare för biologiskt
avfall på Focus.

Styrets yttrande (se bilaga D) gäller att det är tungt att ålägga styret någonting som att tillsätta
en arbetsgrupp, där det kanske inte ens säkert finns medlemmar, och förelår därför istället att motionen
ska ändras till att styret ska undersöka möjligheten att tillsätta en arbetsgrupp. Vad det gäller kärlet
för biologiskt avfall så känner styret att man kan inte i nuläget avsätta den efterfrågade summan (1500
kr), utan att mer efterforskningar krävs, och yrkar då för att man ska ändra den andra att-satsen till att
styret skall undersöka möjligheten att införskaffa ett kärl för biologiskt avfall. Kontentan är att styret
tycker att det är ett bra förslag, men det behöver undersökas mer.

Motionärerna replikerar styrets yttrande angående att det kan leda till mer arbete för DP så kan det
stämma, men att det kan vara värt det, och de noterar också att det i motionen ligger en prövoperiod på 1
år, och det är även möjligt att avbryta ett källsorteringsabonnemang, och att man därefter kan utvärdera
det hela. De replikerar även angående prisfrågan att de varit i kontakt en person på kretsloppskontoret i
Göteborg, som sagt att det skulle gå på mellan 800 och 1000 kr, och motionärerna hade själva satt taket
på 1500 kr för rimlighets skull.

En fråga ställs om motionärerna varit i kontakt med Chalmers, och de har pratat med Teknisk Service
som sagt det att de i dagsläget inte har plats för ett extra sorteringskärl, och det kommer inte komma
förrens om ca. 4 år, och man tycker därför att det är bättre att ta tag i det själva, något som Teknisk
Service verkade tycka var en bra idé.

Det ställs en fråga om hurvida sektionen klarar av att sköta ett biologiskt kärl, det vill säga att
faktiskt bara slänga biologiskt avfall däri, och det tror motionärerna, detta då de som inte bryr sig om
källsortering kommer inte använda det nya kärlet över huvud taget.

Mellanlagringen av kärlet ifrågasätts, och kontakten på kretsloppskontoret har erbjudit sig att komma
hit och spana efter lämpliga platser. På det tas det upp att det är svårt för oss att besluta att införa
detta i augusti om det skulle visa sig att vi inte har någon lämplig plats för detta. Motionärerna svarar
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att det var en olycklig formulering, och menar snarare att det ska införas om det ska vara praktiskt
möjligt.

Det diskuteras en del om styrets yrkande, det vill säga ifall vi ska fatta beslut om källsortering direkt,
eller om vi ska undersöka möjligheterna först. Motionärerna tänker det att det är bra att fatta ett beslut
så fort som möjligt, och det var även så att om vi inte pratade med kontakten på kretsloppskontoret
snart så kommer denne släppa ärendet. Samtidigt är det flera som känner att det är bättre att göra en
mer noggrann undersökning och se att det verkligen kommer fungera innan vi beställer något.

Längden på prövotiden tas upp, och hurvida den är för lång om det nu skulle vara så att det inte
fungerar, och motionärerna svarar det att som tidigare nämnt går det ju faktiskt att avbryta ett abon-
nemang. Motionärerna säger det att de vill inte bordlägga frågan, utan skulle i så fall hellre acceptera
ändringsyrkandet då de annars är rädda för att projektet bara försvinner. Det tas upp att styrets yrkande
är ett ”icke-beslut”, då man redan har möjligheten att tillsätta en arbetsgrupp, och rädsla finns att det
bara försvinner även i detta fall.

Det kommer in ett ändringsyrkande (se bilaga E) där styret åläggs att starta arbetsgruppen, arbets-
gruppen åläggs att utreda frågan, testperiod till jul och en budget på 1500 kr. Motionärerna meddelar
kan jämka sig med ändringsyrkande.

Ordningsfråga: Det begärs streck i debatten.

Beslut: att införa streck i debatten.

Efter det går mötet mot beslut, men först yrkas det på bordläggande.

Beslut: att inte bordlägga motionen.

Sen var det dags för beslut, först om ändringsyrkanden, sedan om motionen i sig.

Beslut: att inte ändra motionen enligt styrets yrkande.

Beslut: att ändra motionen enligt ändringsyrkandet.

Beslut: att bifalla motionen med ändringsyrkande.

§12 b Bastumotionen
Det har kommit en motion ifrån F6 gällande sektionsaktivatacken (se bilaga F), och som syftar till att
riva upp ett beslut ifrån 1999-04-27 gällande hur sektionsaktiva-tacken skall hållas, och då framförallt
det faktum att F6 förväntas arrangera den i en för dem redan period, särskilt när det inte kommer så
många på bastun. Man menar dock inte att någon annan ska arrangera bastun, utan yrkar därför helt
på att den ska försvinna. De vill även ålägga styret att i samråd med funktionärer och kommittéer att
ha andra former av tack-arrangemang.

Simon Sigurdhsson
Mötesordförande

Lars Lundberg
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Olle Elias
Justerare

4



Möte 2011/12:SEKT-4
Sektionsmötesprotokoll 3 maj 2012

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Styrets yttrande (se bilaga G) är att det helt klart ska ses över vilka tack-arrangemang vi ska ha och
vilka som ska arrangera dessa, men att fokus då bör läggas på det andra arrangemanget, Bandartjobanget,
som inte alls är lika uppskattat som bastun (detta enligt en diskussion på ett stormöte 20111207). Man
vill därför till motionen lägga yrkandet att ett av tackkalasen ska vara en bastu, för att på så sätt ta
bort ansvaret ifrån F6 men fortfarande tillse att det blir en bastu, men inte vid en bestämd tidpunkt.

Motionärerna tar upp att den här motionen har ingenting med Bandartjobanget att göra, utan det
är enbart bastuns varande eller icke-varande. De poängterar också att de tycker verkligen inte att det är
värt det när så få sektionsaktiva faktiskt dyker upp på bastun.

Det tas upp att det finns en chans att anledningen till att det kommer så få på bastun är det att den
ligger i en jobbig period, och att man istället för att ta bort den kan flytta på det. Det riktas även kritik
mot argumenten i motionen, då det faktum att det är irrelevant att det är hektiskt i period tre, då det
faktiskt aldrig sägs att den ska hållas i period tre.

Det frågas om det är möjligt att ha bastun innan sektionsaktivastädningen, ta betalt, och sedan
lämna tillbaka vid städning, och svaret var kort och gott att ja, men det blir jobbigt.

Ordningsfråga: streck i debatten är begärt.

Beslut: att införa streck i debatten.

Det tas upp att man om man går enligt styrets yrkande så kan man se över möjligheten att till exempel
se till att det blir egen förtäring. Det är även många som tror att om det planeras i bättre framtiden så
kommer det inte vara en lika stor chock. Även kommunikationen mellan styret och f6 kan förbättras, då
framförallt ifrån styrets sida.

Mötet går därsedan till beslut, först om styrets yrkande, och sen om motionen.
Beslut: att bifalla styrets ändringsyrkande.

Beslut: att bifalla motionen med styrets ändringsyrkande. Mikael Mazur och Jonas Källén reserverar
sig mot beslutet.

§13 Meddelande ifrån kåren 2
Då en representant ifrån kåren nu dykt upp så blev det dags för meddelande. Axel Jarenfors (vO)
meddelar det att då det blivit tekniska strul med online-röstningen till fum-valet så måste den göras om,
och det är därför väldigt viktigt att man innan den tionde maj går in och röstar igen om man inte röstat
fysiskt i valstugorna.

§14 Motioner 2
§14 a Kårledningsmotionen
Då motionären inte är närvarande bordläggs motionen tills dess att denne dyker upp.
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§15 Verksamhets- och revisionsberättelser
§15 a Revisionsberättelse FARM 09/10
Styret läser upp revisorernas berättelse (se bilaga K), som gör gälla att Stefan Carlssons och Johan
Bergstens bokföring för sitt år i FARM skall godkännas och läggas till handlingarna.

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för Stefan Carlssons och Johan Bergstens år i FARM och
lägga den till handlingarna.

§15 b Revisionsberättelse F6 10/11
Styret läser upp revisorernas berättelse (se bilaga L), som gör gälla att Jonas Landbergs och Arian
Ranjbars bokföring för sitt år i F6 skall godkännas och läggas till handlingarna.

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för Jonas Landbergs och Arian Ranjbars år i F6 och lägga
den till handlingarna.

§15 c Verksamhetsberättelse F6 10/11
F6 10/11 kommer nedtrampandes mot tavlorna och presenterar sin verksamhetsberättelse iform av en
riktigt häftig film. Sådant gillar vi! Deras skriftliga verksamhetsberättelse finns att se i bilaga M.

Beslut: att med jubel, tjo och tjim godkänna verksamhetsberättelsen för Jonas Landberg och Arian
Ranjbar.

Då både verksamhetsberättelse och revisionsberättelse är godkända för Jonas Landberg och Arian
Ranjbar föreslås det att man ska ge dem ansvarsfrihet.

Beslut: att ge Arian Ranjbar och Jonas Landberg ansvarsfrihet för sitt år i F6.

§16 Fyllnadsval
§16 a 2-10 Sångförmän
Det var tyvärr ont om sökande till den här funktionärsposten

Beslut: att bordlägga valet av sångförmän.
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§17 Val av sektionsposter
§17 a Dragos
Efter en lång och spänd väntan dyker en mystisk herre upp vid presidiet, han kallar sig mr. Walker och
uppvisar både tio tigrars styrka och möjligheten att stå på stadens bänkar som en vanlig man.

Beslut: att välja mr. Walker till Dragos.

§17 b Revisorer
Det finns sökande via fullmakt, tyvärr är fullmakten på en annan plats i nuläget.

Beslut: att bordlägga frågan tills dess att fullmakten dyker upp.

§17 c Sektionsstyrelse
i) Val av sektionsordförande

Det finns en sökande, Annika Lundqvist, nominerad av valberedningen. Hon söker styret dels då hon vill
att styret ska synas mer. Hon tror att hon passar bra då hon känner att hon är bra på att leda arbeten.
På frågan om det finns någonting hon skulle vilja genomföra som ordförande så svarar Annika att hon
vill att SNF och FARM ska synas mer, och även styret till viss del.

Det frågas om vad hon tror om arbetsbelastningen på ordföranden, något som varit en aktuell fråga
på sistone, och hon svarar att hon tänker sig angripa den punkten genom att delegera ner mer uppgifter
som vanligtvis hamnar på ordföranden. Annika säger det att hon skulle vara bra på att representera
F-teknologen dels då hon känner att hon är väldigt bra på att lyssna på folk, och dels då hon faktiskt är
en F-teknolog.

Efter utfrågning och valberedningens nominering går mötet till persondiskussion, och sedan till beslut.

Beslut: att välja Annika Lundqvist till sektionsordförande.

ii) Val av vice ordförande

Det finns en sökande, Marcus Birgersson (nominerad), 23 år gammal med en acceptabel studiesituation.
Han söker posten då han tycker att styret gör ett väldigt viktigt jobb och att vice ordförande har en
väldigt post som sysslar mycket med ”underhållsarbete”. Marcus känner att han passar på posten då han
har bra koll på och bra kontakt med sektionsföreningarna.

Som SAMO tänker han sig att den fysiska delen kan man sköta ganska bra med skyddsronder, den
psykosociala delen däremot känner han är svårare, och någonting man får jobba med ifrån fall till fall.

Efter utfrågning följer valberednings nominering och persondiskussion vilket sedan övergår till beslut.

Beslut: att välja Marcus Birgersson till vice ordförande.
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iii) Val av sektionskassör

Det finns två stycken sökande.

Rasmus Andersson (nominerad) är 21 år gammal och har körkort. Han söker styret då han tycker
att deras arbete är viktigt. Han känner att han passar bra som kassör då han är en plikttrogen
människa som gör det han åtar sig. Han känner också att han jobbar väldigt bra med den typen
av individuellt arbete som kassörer har. Han har även god insikt i sektionen i då han suttit i både
DP och SNF. Han ställer sig positivt till tillsättandet av en arbetsgrupp som utreder möjligheten
att skaffa en sektionshäst.
Rasmus får frågan hur han ska täcka upp för den förlust av intäkter som kårens sänking av sek-
tionsavgiften, där han säger att han vill undvika att skära i budgeten så mycket som möjligt.

Sven Eriksson är 21 år gammal. Han söker kärnstyret då han tycker att de gör ett viktigt arbete han
med. Han söker kassör då det är den posten i kärnstyret han har störst intresse för och även störst
erfarenhet som kassör i F-spexet.
Sven får frågan om hur han tycker ekonomin runt sektionsbilen ser ut (det har ju varit lite strul
med den), och han tycker det att sektionen bör han en fungerande bil, och bör därför satsa pengar
så att det är möjligt, förutsatt av att det inte blir allt för jobbig.

Efter valberedningens nominering och persondiskussion så går mötet till beslut.

Beslut: att välja Rasmus Andersson till sektionskassör.

iv) Val av sekreterare

Det finns en sökande, Annika Johansson. Hon söker styret då hon känner att hon vill ge någonting
tillbaka till föreningarna på F efter två bra år, och det hon känner att hon är bäst på är struktur,
ordning, att skriva saker etc.

Annika har en gedigen styrelsevana och många Converse. Det är även så att hon ofta är glad (tydligen
till skillnad ifrån många andra Annikor). Hon har också en stor LATEX-erfarenhet, hon började lära sig
det för två veckor sen.

Efterutfrågning kommer valberedningens motivering och persondiskussion, sedan följt av val.

Beslut: att välja Annika Johansson till sekreterare.

v) Val av ledamot

I brist på sökande föreslås det att man vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten ledamot i styret.
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§17 d Revisorer 2
i) Val av revisor

Olle, 21 år, med ett års erfarenhet som revisor på sektionen. Efter näst intill ingen utfrågning går mötet
beslut.

Beslut: att välja Olof Elias till revisor.

ii) Val av revisorsuppleant

Det finns en sökande med fullmakt (se bilaga N). Soheil Bashirina, även han har ett års erfarenhet som
revisor på sektionen. Efter en kort utfrågning blir det val.

Beslut: att välja Soheil Bashirinia till revisor.

Efter revisorinvalet så ajourneras mötet 45 minuter för måltidsuppehåll.

§17 e Motioner 3
i) Kårledningsmotionen

Det har kommit in en motion (se bilaga H) som syftar till att ålägga F:are som sitter i kårledningen
till att komma till Focus varje måndag lunch och informera om kårens arbete samtidigt som sektionen
bjuder på kaffe.

Styret yrkar i sitt yttrande (se bilaga I) på att motionen avslås i sin helhet då de känner dels att det
är dumt att tvinga sektionsmedlemmar till någonting de inte utryckligen sökt, samt att kårledningen är
väldigt upptagna människor, och lunchmöten kan bli svårt schema-mässigt.

Axel (vO i kårledningen) säger det att även om han gillar andemeningen i motionen så blir det väldigt
svårt schema-mässigt. Motionären säger det att hans syfte är att det med en bestämd periodicitet se till
att kårledningen kommer till Focus, så att det inte blir någonting man missar.

Det tas upp att man borde tänka sig att avsätta en budgetpost för kaffebjudning åt kårledningen,
men att det inte är någonting som ska åligga dem, detta för att de ska ha möjligheten.

Det kommer in ett ändringsyrkande som syftar till att Jonatan Rydberg (motionären) ska vara den
som brygger kaffe (se bilaga J), då minst en kanna och detta för sektionens räkning.

Det tas upp att man kan äska pengar ur budgetens ”tårt-post” om man känner att man vill bjuda på
någonting. Efter detta går mötet till beslut, där motionären jämkar sig med de båda ändringsyrkandena.

Beslut: att bifalla motionen med ändringsyrkande.
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§17 f Val av 2-4 ledamöter i valberedningen
Det finns 7 stycken sökande.

Ordningsfråga: det frågas om vi under denna punkten kan införa en tidsbegränsning.

Beslut: att införa en tidsbegränsning på 5 minuter för utfrågning.

Andreas Bengtsson 21 år gammal. Han söker då han vill vara med och påverka på sektionen. Han
känner att han passar då han har suttit i en kommitté i ett år och har en god insikt i vad som
händer på sektionen. Han känner även att då han sitter i en kommitté på kåren kan han bidra med
ett annat perspektiv.

Björn Herder 22 år gammal. Han söker då han tycker att det är viktigt att välja in vettiga personer
i våra föreningar. Han sitter nu i F6, GasqueK och Styret, och är ofta med och diskuterar. Han
säger också det att han är bra på att lyssna, och ge ett lugnt intryck.

Jonas Källén 21 år gammal. Han söker då han känner att han har erfarenhet med sig ifrån att ha
suttit i F6s valberedning, och tyckte att det var intressant och roligt. Han känner att han passar
då han kan ställa fina och bra frågor, och även se om personer duger.

Märta ”Tra” Lundgren 21 år gammal. Hon känner att det skulle vara kul att vara med i valbered-
ningen för att få lite koll på vad som händer på sektionen. Hon känner även att hon skulle göra ett
bra jobb och tillföra någonting.

Tomas Rydholm söker då han tycker att det skulle vara jättekul, han har valberett tidigare och gillade
det. Tomas känner det att han skulle kunna vara objektiv, och inte gå på bekantskap.

Jeanette Warnborg söker valberedningen då hon tycker att det verkar jätteintressant. Hon satt med
för DP i år och tyckte att det var roligt. Jeanette känner det att hon är bra på att tyda människor
och skulle därför passa bra i valberedningen.

Marina Yudanov söker valberedningen då hon tycker att det är sjukt intressant att hålla sådana här
intervjuer, och tycker att människor i allmänhet är fascinerande.

Efter utfrågningen går mötet till persondiskussion, och den följs av ett beslut om hur många som ska
väljas in, och efter det kommer det inval.

Beslut: att välja 4 ledamöter i valberedningen

Beslut: att välja Märta Lundgren, Jonas Källén, Jeanette Warnborg samt Tomas Rydholm till
ledamöter i valberedningen.
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Mötessekreterare

Olle Elias
Justerare
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§17 g SNF
i) Val av ordförande

Det finns en sökande, Martin Eriksson, som gör detta via fullmakt (se bilaga O). Han har tidigare suttit
i F6 och SNF, och har efter ett års utlandsstudier förslag på hur man kan förbättra SNFs verksamhet,
och däribland räknestugorna. Efter lite kort information går mötet direkt till beslut.

Beslut: att välja Martin Eriksson till ordförande i SNF.

ii) Val av kassör

Det finns en sökande Gustav Lindwall, han är 19 år och med stabil studiesituation. Han söker SNF
då han har stort intresse för studiebevakning, och söker kassör då han känner att han är pålitlig och
lojal. Han har tidigare suttit i ungomdsfullmäktige i göteborg i fyra år, där han bl.a. hade ansvar för
vårkampanjer och 80 000 kr. Efter lite kort utfrågning går mötet till val.

Beslut: att välja Gustav Lindwall till kassör i SNF.

iii) Val av kursutvärderingsansvarig

Då det inte finns någon sökande så föreslås att vi vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten kursutvärderingsansvarig i SNF.

iv) Val av ordförande i SNFm

Vi har en sökande. Jonathan Arvidsson. Han är 23 år gammal med en studiesituation. Han söker posten
då han redan nu sitter i SNF som årskursrepresentant för F3 och känner att lite mer kontinuitet är ju
aldrig fel.

Beslut: att välja Jonathan Arvidsson till ordförande i SNFm.

v) Val av årsursrepresentant F2

En sökande, Johanna Edman, 19 år gammal med körkort och studiesituation. Hon söker då hon tycker
att SNF gör mycket bra för sektionen och skulle vilja vara en del av detta arbetet. Johanna känner att
hon är en dam med starka åsikter och kan plocka fram dem när det behövs. Efter lite kort utfrågning
går mötet till val.

Beslut: att välja Johanna Edman till årskursrepresentant F2 i SNF.

Simon Sigurdhsson
Mötesordförande

Lars Lundberg
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Olle Elias
Justerare
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vi) Val av årskursrepresentant F3

I brist på sökande så föreslås att posten vakantsätts.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant F3 i SNF.

vii) Val av årskursrepresentant TM2

Även här brister det i antalet sökande.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant TM2 i SNF.

viii) Val av årskursrepresentant TM3

Det är synd om SNF, sektionen, gör ert jobb, det är viktiga och bra poster.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant TM3 i SNF.

§17 h FARM
i) Val av ordförande

Vi har en sökande. Elin Romare. Elin är 20 år och söker för att det inte finns någon annan och det
behövs en ordförande. Hon känner att hon vill vara ordförande, även om hon inte är så entusiastisk som
hon skulle vilja vara. Själva styret-delen av uppdraget känner hon är en av de roligare delarna, och ser
fram emot större insikt i det arbetet.

Efter utfrågning går mötet direkt till val.

Beslut: att välja Elin Romare till ordförande i FARM.

ii) Val av kassör

I brist på sökanden så föreslås vakantsättning.

Beslut: att vakantsätta posten kassör i FARM.

iii) Val av 0-1 ledamöter

Det finns ingen sökanden här heller.

Beslut: att välja in 0 ledamöter till FARM

Simon Sigurdhsson
Mötesordförande

Lars Lundberg
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Olle Elias
Justerare
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§17 i DP
Ordningsfråga: Innan de kommande valen föreslås att vi sätter en tidsbegränsning på alla kommande
utfrågningar under mötet.

Beslut: att införa en tidsbegränsning på utfrågning, och det till 10 minuter.

i) Val av överste

Det finns en sökande, Mikael Wallroth, som är även är nominerad av valberedningen. Han är 21 år med
körkort och en duglig studiesituation. Mikael söker DP då han känner att det är en viktig förening som
är bra för sektionen och han ser gärna att den fortsätter vara det. Han söker överste då det är posten
han känner sig mest hemma i.

Som ordförande skulle han vilja verka för mer ”sociala” teman på DuParna, i stil med Live-DuPen
och TV-spels-DuPen. Mikael anser sig vara bra på att ta personer som inte sköter sig åt sidan och
prata lite med dessa. Han är väldigt positiv för en insyning av Focus. Efter utfrågningen går mötet till
persondiskussion med uppläsning av valberedningens motivering och val.

Beslut: att välja Mikael Wallroth till överste i DP.

ii) Val av rustmästare

Det finns en sökande, Oskar Larsson, och nominerad av valberedningen. 22 år gammal i år och med både
körkort och CSN. Han söker då han tycker att det verkar vara en vettig förening och att han skulle göra
ett bra jobb. Oskar söker rustmästare då han tycker väldigt mycket om Focus och vill gärna ta hand om
denna vår fina lokal. Han tycker att städning är en helt okej grej, och det är kul när man ser att det blir
bra efteråt. Han har i nuläget inga konkreta visioner för Focus.

Oskar ställer sig lätt skeptisk till gardiner i Focus, men vill se att det är rent i skyddsrummet. Han
tycker att det är bra med källsortering, men att det är viktigt att det fungerar på ett bra sätt.

Efter utfrågning går mötet till persondiskussion med uppläsande av valberedningens motivering och
detta följs av val.

Beslut: att välja Oskar Larsson till rustmästare i DP.

iii) Val av skattmästare

Det finns två stycken sökande.

Anna Rosenberg (nominerad) . Har ett norskt körkort och söker skattmästare då hon gillar pengar
och anser sig vara en vettig person. Hon kan tänka sig att satsa DPs pengar på valutaspekulationer,
och tycker att det är rimligt att kräva in streckskulder även innan CSN kommit in, samt att det
skulle vara lättare att driva in streckskulder med hjälp av gevär.

Simon Sigurdhsson
Mötesordförande

Lars Lundberg
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Olle Elias
Justerare
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Hanna Rasko 21 år med en studiesituation under kontroll. Hon söker DP då hon tycker väldigt mycket
om de andra sökande. Hon känner att hon skulle passa som skattmästare då hon är duktig på att
hantera pengar och har skinn på näsan.

Efter utfrågning går mötet till persondiskussion med uppläsande av valberedningens motivering och detta
följs av val.

Beslut: att välja Anna Rosenberg till skattmästare i DP.

Ordningsfråga: det lyfts en fråga om att öppna upp §6 Adjungeringar.

Beslut: att öppna §6 och inadjungera Therese Irebeck.

iv) Val av öhlchef

Det finns en sökande, Erik Roos. Han söker då han tycker att det har varit väldigt kul under aspningen.
Öhlchef söker han då han gillar öl, framförallt Carneige Porter. Han tänker att det enklaste sättet att
se till att det finns kall Falcon är att ställa in den i kylen. Cider på DuParna känner Erik att han kan
acceptera. Som öhlchef kommer han fortsätta sin asptradition att vara bitter.

Efter utfrågning går mötet till diskussion med uppläsande av valberedningens nominering, och efter
det kommer det inval.

Beslut: att välja Erik Roos till öhlchef i DP.

§17 j F6
i) Val av sexmästare

Det finns en sökande, Jessica Lybark (nominerad), 20 år. Jessica söker F6 då hon tycker att det verkar
jätteroligt. Hon tycker om att arra saker och att träffa folk. Hon söker sexmästare då hon är ansvarsfull
och kan ta på sig det ansvaret.

Jessica vill gärna minska mängden brandlarm som F6 drar under ett år. Hon vet att 150 är lika
med 150 och tycker att det verkar jätteroligt att sitta i styret. Hon kan tänka sig att ändra sitt inte
alkoholkompabitibla smeknamn, och att det ska bli roligt att ta del av GasqueK.

Mötet går till persondiskussion med uppläsande av nominering, och efter det beslut.

Beslut: att välja Jessica Lybark till sexmästare i F6.

ii) Val av sexreterare

Det finns en sökande till denna sektionens bästa post (Sekreterarens anmärkning: Det kan vara så att
min historia på posten gör mig partisk, men jag vet inte). Det är Milica ”Duracell” Bijelovic . Hon är
19 år med körkort och en studiesituation. Hon söker F6 då det verkar jätteroligt och sexreterare då hon

Simon Sigurdhsson
Mötesordförande

Lars Lundberg
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Olle Elias
Justerare
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gillar att skriva och ha allmän småkoll på vad alla andra håller på med. Hon tycker att de gasquer som
F6 arrat i år har varit väldigt roliga, och skulle säga att detta är hennes favorit-arr. Efter en inte helt
relevant utfrågning går mötet till persondiskussion (med uppläsande av nominering) och efterföljande
val.
Beslut: att välja Milica Bijelovic till sexreterare i F6.

iii) Val av kassör

Det finns två sökande.
Linnea Andersson 19 år gammal. Hon söker då hon velat gå med i någon förening och aspningen har

visat att F6 är rätt förening för henne. Hon söker kassör då hon har tidigare erfarnhet och inga
problem med att sitta uppe sent på kvällarna och räkna pengarna. Hon har haft ett företag som
vann SM (Sekreterarens anmärkning: i vad är oklart).

Filippa Lundin 19 år gammal, med körkort. Hon söker F6 då det var roligare än nollK. Hon känner
att hon passar som kassör då hon har ordning på sina pengar, tycker det är kul med ekonomi
och är väldigt svårhetsad. Filippa föredrar cider framför öl, och är lätt skeptisk till att måla hela
svartpuben svart, i alla fall om hon skulle behöva göra det ensam.

Efter utfrågning går mötet som vanligt till diskussion med uppläsning av nominering och ett efterföljande
beslut.
Beslut: att välja Linnea Andersson till kassör i F6.

iv) Val av öhl- och spritchef

Det finns två sökande här med.

Erik Silfverswärd är en kille med bra studiesituation. Han söker F6 då han tycker om att vara social,
och att arra kul grejer. Han skulle bli en bra öhl- och spritchef då han tycker att det där med
dryck är väldigt spännande, och även att ha allmän koll på fester. Han tycker inte till skillnad från
nuvarande öhlchef att mariestads är en lyxöl, även om den är bättre än slots. Han verkar kunna
ölens A,B,C (även om det gick åt fanders på D,E,F...).

Axel Sjöberg 20 år med B-körkort. Han söker F6 då han känner att det är den av Fs föreningar som
passar honom bäst. Han passar bra för posten då han har erfarenhet av att leda grupper. Oxford
Gold är Axels favoritöl och han skulle gärna vilja utöka F6 drinklista något.

Som vanligt följer diskussion med nominering och val.
Beslut: att välja Erik Silfverswärd till öhl- och spritchef i F6.

Ordningsfråga: det lyfts en fråga om att öppna upp §6 Adjungeringar.

Beslut: att öppna §6 och inadjungera Jonas Lindgren och Niklas Åkerblom med närvarorätt.

Simon Sigurdhsson
Mötesordförande

Lars Lundberg
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Olle Elias
Justerare
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§17 k Focumateriet
i) Val av ordförande

Söker gör Johan Arvidsson. Han söker Foc för att det är en bra förening och han passar på posten då
han har varit med i två år redan och är skön. På frågan om Foc kommer hålla öppen aspning nästa år
så svarar han lite tveksamt, han tror inte på asplunch och dylikt ”men vi får se”. Efter utfrågning går
mötet direkt till val.

Beslut: att välja Johan Arvidsson till ordförande i Focumateriet.

ii) Val av kassör

Ensam sökande: Unni Engedahl, 21 år gammal med studiesituation och körkort. Efter att ha frågat Unni
många frågor så går mötet direkt till val.

Beslut: att välja Unni Engedahl till kassör i Focumateriet.

iii) Val av automatpirat

Rickard Andersson nyttjar sina långa ben för att spatsera ner mot presidiet. Han är 21 år med körkort.
Han söker Foc då de verkar sköna och han vill fortsätta vara föreningsaktiv. Automatpirat vill han bli
då automaterna är sköna.

Mötet hoppar sedan över persondiskussionen och går direkt till val.

Beslut: att välja Rickard Andersson till automatpirat i Focumateriet.

§18 Övriga frågor
§18 a Adjuntanter i DP
Stänkarn presenterar Adjuntanterna i DP, och de är Nermin Trnjanin, Hugo Öhlund, Oscar Kalldal,
Linnea Andersson, Eric Andersson samt Mattias Lindby.

§18 b Övriga Ledamöter i F6
Teddy presenterar de övriga ledamöterna till F6, och de är Axel Sjöberg, Johann Särnbratt, Olof Düs-
terdieck, Amanda Nilsson samt Filippa Lundin.

§18 c Övriga Ledamöter i Foc
BonnyJoy presenterar de övriga ledamöterna till Foc, och de är Britta Thörnblom, Olof Elias, Karl
Gustavsson, Anton Olbers samt Daniel Andrén.

Simon Sigurdhsson
Mötesordförande

Lars Lundberg
Justerare
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§19 Dumvästutdelning
Pontus Eliasson för att Pyssling i egenskap av ordförande i MK för att försökt skaffa sponsspengar

till mottagningen ifrån ett visst konkurssatt företag ifrån Trollhättan vid namn Saab

Jonatan Rydberg för att ha glömt att nominera in Britta och Pördey till nya Foc, och inte gjort det
förrens han blivit påminnd av Tora, precis innan röstning.

Erik Silfverswärd för att under F-dagen försökt förklara fusion för en nukleär tekniks-professor.

F6 för att ha dragit ett brandlarm i tågvagnen med deras rökmaskin.

Killen som inte fick upp dörren för att han inte fick upp dörren ut ur salen tidigare idag.

Styret för att tillåtit BonnyJoy lägga sin konstiga motion.

DP för att ha nominerat nya F6 till dumvästen när det var gamla F6 som varit dumma i samband med
tågvagnen.

Mikael Mazur för att ha nominerat nya DP till dumvästen när det varit gamla DP som var dumma i
samband med ovanstående punkt.

Efter en rafinerande utröstning står mötet redo att gå till beslut.

Beslut: att ge killen som inte fick upp dörren (Oscar Kalldal) dumvästen.

§20 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Simon klockan 00:25. Det gjorde han bra.

Simon Sigurdhsson
Mötesordförande

Lars Lundberg
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Olle Elias
Justerare
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Bilagor

A Närvarolista

B Verksamhetsplan

C Miljömotion

D Styrets yttrande angående miljömotionen

E Ändringsyrkande miljömotionen

F Bastumotion

G Styrets yttrande angående bastumotionen

H Kårledningsmotion

I Styrets yttrande angående kårledningsmotion

J Ändringsyrkande kårledningsmotion

K Revisorns yttrande revisionsberättelse FARM 2009/2010

L Revisorns yttrande revisionsberättelse F6 2010/2011

M Verksamhetsberättelse F6 2010/2011

N Fullmakt Soheil Bashirinia

O Fullmakt Martin Eriksson
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