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§1 Mötets öppnande
Annika Lundqvist öppnar klockan 16:04 mötet på ett övertygande sätt.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Annika 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
F-styret nominerar Otto Frost till mötesordförande. Han väljs raskt in och frågar efter en kort igenom
gång av mötesordning om mötet kan välja, av styret nominerade, Daniel Svensson till sekreterare. Det
kunde mötet.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Johan Arvidsson och Sven Eriksson väljs till justeringsmän.

§5 Fastställande av föredragningslista
Tro det eller ej, ingen vill ändra någonting utan man behåller listan som den är. Någonstans avger 1000
sekreterare ett glädjerop.

§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
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Justerare
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Mötessekreterare

Johan Arvidsson
Justerare
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§7 Föregående mötesprotokoll
Daniel, som fantastisk sekreterare på föregående möte, säger det att föregående mötesprotokoll är justerat
och anslaget.

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

§8 Uppföljning av beslut
§8 a SektionsTV
Marcus ”Mäsk” berättar om hur TVn är uppsatt på Focus, dock med vissa konfigureringssvårigheter.

§8 b Sektionshäst
Har det inte hänt så mycket med, men kanske i framtiden.

§9 Meddelanden
§9 a Val av ledamot i F6
Linnea Andersson har p.g.a. sektionsbyte avgått som kassör i F6 och har i stället valts av styret till
ledamot i samma förening.

§9 b Kåren informerar
Då kårens representant för tillfället saknas så bordläggs frågan tills dess att representanten dyker upp.

§10 Fyllnadsval
§10 a SNF
i) Val av årskursrepresentant F2

SNFs ordförande Pontus berättar lite kort vad en årskursrepresentant gör, och efter detta övertygande
tal har vi en sökande, Benjamin Lindberg, F2. Benjamin är 21 år med körkort och en god studiesituation.
Han söker SNF då han är intresserad av att F ska vara en bra utbildning för oss.

På utfrågningen får vi veta att han har faktiskt explicit erfarenhet av årskursrepresentant för F2 då
han varit det en kort period tidigare.

Beslut: att välja Benjamin Lindberg till årskursrepresentant F2.
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ii) Val av årskursrepresentant F3

Det finns en sökande även här, Vincent Eriksson, 21 år gammal, även han med körkort och en god
studiesituation. Han söker SNF då han vill jobba för att vi ska fortsätta ha en bra nivå på studierna på
F. Han har under 4 veckor hjälpt till i SNF nu när de varit ont om folk och passar efter det på att söka
på riktigt.

Beslut: att välja Vincent Ericsson årskursrepresentant F3

iii) Val av årskursrepresentant TM2

Det finns en sökande, dock inte närvarande för tillfället, så frågan bordläggs fram tills innan punkt §12.

iv) Val av årskursrepresentant TM3

I brist på sökande föreslår att posten vakantsätts.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant TM3

v) Val av mastersrepresentant

Pontus informerar lite kort igen, den här gången då om vad en mastersrepresentant gör. I brist på
sökanden föreslås det att posten skall vakantsättas.

Beslut: att vakantsätta posten mastersrepresentant.

§10 b Val av 2-10 Sångförmän
Det finns inga sökande, och det yrkas för vakantsättning.

Beslut: att att vakantsätta posten Sångförmän

§11 Godkännande av beslut
§11 a Val av ledamot i Styret
Styret har fyllnadsvalt in Josef Hansson som ledamot i Styret. Han ger en kort presentation om sin
situation och sina fördelar.

En kortare utfrågning av denne fine Josef leder till att mötet går till beslut.

Beslut: att godkänna styrets val av Josef Hansson till ledamot i Styret.
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§11 b Val av kassör i FARM
Styret har fyllnadsvalt Katrin Ekström till kassör i FARM.

Beslut: att godkänna styrets val av Katrin Ekström till kassör i FARM.

§11 c Val av ledamot i FARM
Styret har fyllnadsvalt Magnus Gyllenhammar till ledamot i FARM.

Beslut: att godkänna styrets val av Magnus Gyllenhammar till ledamot i FARM.

§11 d Val av kursutvärderingsansvarig i SNF
Styret har fyllnadsvalt Gustav Lindwall till kursutvärderingsansvarig i SNF. Han är 19 med körkort
och en studiesituation som är bättre än vad den varit. Han var ursprungligen kassör men har bytt till
kursutvärderingsansvarig då det tydligen skulle stävja hans aptit för bajsmackor.

Under frågestunden får vi reda på att inte en enda kurs för tillfället saknar kursutvärderare, mycket
tack vare Gustav. Han känner inte det att det kommer vara svårt att kontakta honom då han är en idog
mailare.

Beslut: att godkänna styrets val av Gustav Lindwall till kursutvärderingsansvarig i SNF.

§11 e Val av kassör i SNF
Styret har fyllnadsvalt Jonathan Arvidsson till kassör i SNF. Han är 24 år och utan körkort. Han läser
en blandad kompott av år här på F för tillfället och tog över posten som kassör efter det att Gustav blev
kursutvärderingsansvarig istället. Jonathan sitter för tillfället som kassör i två andra föreningar, men är
inte rädd för den nya arbetsbördan då det tydligen är väldigt lite arbete med de andra föreningarna.

Beslut: att godkänna styrets val av Jonathan Arvidsson till kassör i SNF.

§11 f Val av kassör F6
Styret har valt Filippa Lundin, till kassör. Filippa presenterar sig som en tjej som är bra som kassör då
hon här noggrann och andra bra grejer.

Beslut: att godkänna styrets val av Filippa Lundin till kassör i F6.
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§11 g Val av programrådsrepresentanter för F och TM
Styret har valt Rebecka Jacobsson och Märta Lundgren till programrådsrepresentant för F och Hanna
Rasko och Oskar Kalldal till programrådsrepresentant för TM.

Rebecka är 20 år gammal och vill bli programrådsrepresentant då hon i nuläget är i rekryteringsgrup-
pen och tror att en starkare länk mellan dessa vore till bådas fördel. Hon dock det att i programrådet
kommer hon i första hand vara representant för studenterna framför FRek. De övriga studenterna är
tyvärr inte närvarande och kan därför inte presentera sig själva.
Beslut: att godkänna styrets val av Rebecka Jacobsson och Märta Lundgren till
programrådsrepresentant för F.

Beslut: att godkänna styrets val av Hanna Rasko och Oskar Kalldal till programrådsrepresentant för
TM.

§11 h Inköp av ny ölkyl
Rasmus Andersson (kassör i styret) berättar lite kort om den nya ölkylen på Focus, och hur denna
förhoppningsvis skall ha en bättre kylande effekt än de tidigare. Man fattade i styret beslutet att köpa
in en ölkyl som fanns tillgänglig att ha till nollningen. Kylen finansierades med pengar ifrån F-fonden.
Man kan inte riktigt svara på hur länge den förväntas hålla, men den ska skrivas av under 5 år. Det
frågas om vad som händer ifall vi väljer att inte godkänna inköpet, och då skulle man sälja kylen för att
försöka minimera skadan. Man hade valt bland tre olika prisklasser och då valt den billigaste då de lite
dyrare tydligen inte verkade mycket bättre.
Beslut: att godkänna styrets användande av pengar ifrån F-fonden till inköp av ny ölkyl.

§10 Fyllnadsval
§10 a SNF
iii) Val av årskursrepresentant TM2

Frågan bordläggs ytterligare fram till före punkt §16.

§12 Val av sektionsposter
§12 a SNF
i) Val av årskursrepresentant F1

Det finns en sökande, Johanna Edman, 20 år med körkort och och en extremt bra studiesituation (hon
ligger till och med några poäng före!). Hon söker SNF då hon vill upprätthålla den goda kvalitet som
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finns på F. Johanna känner att hon skulle passa som årskursrepresentant då hon bl.a. faktiskt redan gått
året en gång.

Då det inte fanns några frågor gick mötet direkt till beslut.

Beslut: att välja Johanna Edman till årskursrepresentant F1.

ii) Val av årskursrepresentant TM1

I brist på sökanden så yrkas det på att vakantsätta posten.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant TM1.

Ordningsfråga: Då en representant ifrån kåren nu dykt upp så öppnas punkten om information från
kåren igen.

§9 Meddelanden
§9 b Information från Kåren
Johanna Svensson vice ordförande i arbetsmarknadsenheten i kårledningen informerar lite om framförallt
ombyggnationen, och erbjuder sig sedan att svara på frågor, dock fanns det inga sådana.

§13 Verksamhetsplan
Annika Lundqvist presenterar ganska kort den föreslagna verksamhetsplanen, se bilaga C. Det frågas om
punkten angående uppdatering av ftek, och Annika svarar det att den var med redan föregående år men
det hände inget där så man tänkte att man tar tag i det i år. De preliminära mål- och visionsdokumentet
skall man basera på kårens. Efter denna korta presentation och frågestund går mötet till beslut.

Beslut: att godkänna den av styret föreslagna verksamhetsplanen.

§14 Budget
Rasmus Andersson pallrar sig makligt fram till presidiet för att ge en genomgång av budgeten , som står
att finnas i bilaga D. Mycket information är det, men för det refererar jag till tidigare nämnda Rasmus.
Efter en lång information och lite utfrågning går mötet till beslut.

Beslut: att godkänna den av styret föreslagna budgeten.
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§15 Verksamhets- och revisionsberättelser
§15 a Verksamhetsberättelse för Styret 2011/2012
Otto, vår fine mötesordförande tillika vice ordförande Styret 2011/2012 berättar lite kort vad Fysik-
teknologsektionen gjorde under verksamhetsåret 11/12, se bilaga E. Efter en fin beamer går mötet till
beslut.

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för Cecilia Hult och Nils Wireklint i Styret 2011/2012
samt lägga den till handlingarna.

Ordningsfråga: Punkten Adjungeringar öppnas igen då det tillkommit personer som inte är
sektionsmedlemmar

§6 Adjungeringar
Beslut: att inadjungera David Löfgren samt Jean-Philippe Green med närvaro- och yttranderätt

§15 Verksamhets- och revisionsberättelser
§15 b Revisionsberättelse för Styret 2011/2012
Annika Johansson läser upp revisorns utlåtande där man yrkar på godkännande, se bilaga F. Efter det
går mötet till beslut

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för Cecilia Hult och Nils Wireklint i Styret 2011/2012 samt
lägga den till handlingarna.

Då både revisionsberättelse och verksamhetsberättelse är godkända så tas frågan upp om ansvarsfrihet
för Cecilia Hult och Nils Wireklint i Styret 2011/2012.

Beslut: att ge Cecilia Hult och Nils Wireklint ansvarsfrihet för sin tid i Styret 2011/2012.

§15 c Verksamhetsberättelse för F6 2011/2012
En inte alltför liten del av F6 11/12 ställer sig vid presidiet för att presentera sitt verksamhetsår, se
bilaga G. Dom har även med ett lite spexigare bildspel, men den var bara för de på mötet närvarandes
ögon (fint var det dock!).

Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för Björn Herder och Lena Mårtensson i F6 2011/2012
samt lägga den till handlingarna.
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§15 d Revisionsberättelse för F6 2011/2012
läser upp revisorns utlåtande (helt skrivet i det alldeles magiska Comic Sans) där man yrkar på godkän-
nande, se bilaga H.

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för Björn Herder och Lena Mårtensson i F6 2011/2012 samt
lägga den till handlingarna.

Då både revisionsberättelse och verksamhetsberättelse är godkända så tas frågan upp om ansvarsfrihet
för Björn Herder och Lena Mårtensson i F6 2011/2012.

Beslut: att ge Björn Herder och Lena Mårtensson ansvarsfrihet för sin tid i F6 2011/2012.

§15 e Revisionsberättelse SNF 2011/2012
Annika läser upp revisorns utlåtande där man yrkar på godkännande, se bilaga I.

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för Malin Renneby och Marcus Birgersson i SNF 2011/2012
och lägga den till handlingarna.

Ordningsfråga: Mötet tar 45 minuters måltidsuppehåll.

§10 Fyllnadsval
§10 a SNF
iii) TM2

Magdalena, 20 år med okej studiesituation söker, och hon gör det då hon gillar studiebevakning och
tycker att årskursrepresentanter är vettiga saker.

Hon vill gärna rensa ut några barnsjukdomar ifrån programmet, och tycker att det är tufft att diska
(sannare ord har aldrig någonsin nedtecknats i ett sektionsmötesprotokoll). Efter några fler frågor går
mötet till beslut.

Beslut: att välja Magdalena Jansson till årskursrepresentant TM2 i SNF.

§16 Propositioner
§16 a Proposition angående antal stormöten
Det har lagts en proposition (se bilaga J) som syftar till att korrigera reglementet med avseende på hur
många stormöten vice sektionsordförande skall arrangera ifrån 1-2 per läsperiod till 2-5 per läsår. Marcus
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Birgersson går igenom denna proposition med övertygelse och mötet verkar känna sig övertygande. Under
utfrågningen kommer det in ett ändringsyrkande (se bilaga K) som syftar till att istället för föreslagna
frekvens-ändring ändra till 1-3 stormöten per termin. Efter ytterligare diskussion går mötet till beslut.

Beslut: att bifalla propositionen utan ändringsyrkande.

§17 Motioner
§17 a Motion angående byte av Sektionshelgon
Marcus Birgersson har i en motion (se bilaga L) vågat sig på att föreslå att vi skall byta sektionshelgon i
från den vördnadsvärde Dragos till fettbollen Herman Hedning. Motionären försvarar sin motion med att
vårt nuvarande sektionshelgon har ju för vana att dö med jämna mellanrum, och ätten kommer kanske
i framtiden att försvinna helt, någonting som aldrig skulle hända Herman Hedning. Styret tar hårt illa
vid sig och i sitt yttrande (se bilaga M) så yrkar man på ett avslag så kraftigt att borden skakar i Nya
Zeeland, det målas upp ett skräckscenario för våra sektionsmedlemmars framtid med Herman Hedning
vid rodret. Det är eldar, klubbor och raka ryggar.

Ordningsfråga: det yrkas på streck i debatten.

Beslut: att inte införa streck i debatten

Ett ändringsyrkande inkommer (se bilaga N) som syftar till att ålägga Mäsk att varje sektionsmöte
ikläda sig sumo-dräkt bära träklubbor samt med F6 hjälp tända en liten eld. Detta fortfarande med
Herman som helgon.

Det inkommer frågor om hur det skulle gå till rent administrativt om motionen gick igenom, och på
det svaras det att motionen går ut på att ålägga styret att se till att alla nödvändiga stadgeändringar
och dylikt formuleras till nästa sektionsmöte.

Vår ärade Djungelpatrull verkar lätt fundersamma på vem de ska vörda om motionen går igenom, det
luktar som ett problem för styret. Efter långa utläggningar om vad som skulle hända när man röstade si
och så går mötet till beslut.
Beslut: att avslå motionen i sin helhet.

§17 b Motion angående 23cl bäsk
Marcus Birgersson har ytterligare en motion (se bilaga O), som yrkar på att sektionen skall bekosta den
bäsk och de ägg som det är tradition att sektionsmedlemmarna inmundigar på sin 23-års-dag. Detta då
han anser att man oavsett ekonomisk bakgrund ska få ta del av denna tradition. Styret är mindre än
ens litet imponerade i sitt yttrande (se bilaga P) och yrkar för ett nej. Det tas upp frågan om man kan
utnyttja den avgift som i nuläget är obligatorisk till att köpa alkohol.
Beslut: att avslå motionen i sin helhet.
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§17 c Motion angående tidskriftsprenumeration
Kasper Westman har lagt en motion (bilaga Q) med syftet att utöka de för sektionen tillgängliga tid-
skrifterna på Focus med någon som har lite mer seriös karaktär. Detta då han anser att vi lätt blir lite
instängda här på sektionen. Han har i sin motion förslagen läsmagasinet Filter och tidningen Expo.

Styrets yttrande (bilaga R) är positivt, men man yrkar dock för att Styret inom snaraste framtid ska
anordna en omröstning för vilken tidskrift sektionen bör prenumerera på, något som motionären jämkar
sig med.

Det tas upp om det är rimligt att bara införa några magasin, eller om man ska försöka bredda källorna
lite med flera magasin.

Ordningsfråga: Streck i debatten är begärd

Beslut: att införa streck i debatten.

Man tar upp frågan om det är värt att börja prenumerera på nya tidningar när de vi redan har inte sköts
särskilt bra. Efter lite mer diskussion går mötet till beslut.

Beslut:att bifalla motionen med styrets ändringsyrkande

§18 Övriga frågor
§18 a Mäsk i Sumo-dräkt på sektionsmöten
Mattias ”Datte” lyfter det som Kasper föreslog i sitt ändringsyrkande (se bilaga N), men på egna ben
den här gången. Det yrkas dock på bordläggande och då punkten inte var på föredragningslistan innan
blir så fallet. Det påpekas dock att Mäsk kan ju alltid uppfylla yrkandet ”på egen hand”.

§18 b Tidningar på Focus
Kasper Westman lyfter det att det kan vara värt att diskutera tidningshanteringen på Focus. DP instäm-
mer helt och säger det att de skulle uppskatta om det fanns någon som höll ordning på Focus. Milica
”Duracell” föreslår också att man ser över de aktuella prenumerationerna, för att sen kanske riva upp
de relevanta sektionsmötesbesluten på kommande sektionsmöten om ingen läser de tidningarna. Mäsk
säger det att är det så att man vill ta bort en prenumeration kan man lägga ett förslag till styret som
då lägger en motion till nästa sektionsmöte eller så kan man lägga en motion själv.

§18 c Fantomen
Sektionsnörden frågar vart alla Fantomen-tidningar tagit vägen. Det visste ingen. Sekreteraren måste
här uttrycka sin förvåning över mötets lojhet gällande denna vår sektions käraste dokument.
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§19 Dumvästutdelning
Punkten börjar med att nuvarande dumvästinnehavare illustrerar hur han förtjänade västen föregående
möte, och efter det ger Otto en lite djupare beskrivning på vad det innebär att ha dumväst. Efter det
kommer nomineringarna in.

Joel6 för att hon lyssnat på Henning. Detta har resulterat i två saker, hon har tvättat kläder i diskmedel
samt gått på eftermiddagstenta när det egentligen var förmiddagstenta.

Teabag för att under två år bortförklarat sina dumheter med att han kommer från Småland. I våras
framkom det dock i Metro att Teabags hemstad Habo faktiskt ligger i Västra Götaland. Han
nomineras då alltså då han inte kommer ifrån Småland.

Fanta föregående vecka glömde någon att låsa dörren till nollk-rummet. Det ledde till händelser. Hän-
delser som sedan Fanta fick styra upp. När han väl var färdig var det problem med att stänga
dörren, låset såg inte ut som förut, men efter att ha blivit övertygad av DP att dom bara hade
pimpat dörren lite gick Fanta hem. Det visade sig dock att dom inte hade pimpat dörren utan fak-
tiskt bytt ut denne mot städskrubbsdörren. Detta ledde till att när Fanta väl gått så upprepades
händelserna.

DP för att de spenderade så mycket tid på ett annat rum än sitt eget samt att ha slarvat bort DPs
verktyg.

Ponani för att ha slarvat bort DPs verktyg.

Kalldal efter att förra mötet ha fått dumvästen på grund av sin dålighet med dörrar visade det sig
innan Foc-köret att han ingenting lärt sig, utan lyckades då förstöra hissdörren på våning 3.

Glenn för att han undrade vad det skulle vara för mat och dricka på en Taco- & Tequila-kväll

Kompisen Charles för att på hajken ignorerat det faktum att kanoten de använde kändes instabil,
och sedan ignorerat vidare uppmaningar tills dess att kanoten kapsejsade, och allting var tydligen
Charles medresenärs fel. Värt att notera var att de båda hade sina mobiltelefoner på sig.

Efter en rafinerande utslagningstabell står Fanta som dummast. Nästa fråga är, är Fanta dum nog?

Beslut: att ge Fanta dumvästen.

§20 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Otto 20:18 med ett kraftigt (dock inte opassande kraftigt) slag med leksaksklubban.
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Bilagor

A Närvarolista

B Föredragningslista

C Verksamhetsplan

D Budgetförslag Fysikteknologsektionen

E Verksamhetsberättelse Styret 2011/2012

F Revisorns yttrande revisionsberättelse Styret 2011/2012

G Verksamhetsberättelse F6 2011/2012
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