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§1 Mötets öppnande
Annika Lundqvist öppnar kl 17.20 mötet.

§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.

Beslut: att mötet var behörigt utlöst.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
F-Styret nominerar Otto Frost till mötesordförande och Jonas Källén till mötessekreterare. De väljs efter
det raskt in.

Beslut: att välja Otto Frost till mötesordförande och Jonas Källén till mötessekreterare.

§4 Val av justerare
Rasmus Hagman och Annika Lundqvist anmäler sig som frivilliga.

Beslut: att välja Rasmus Hagman och Annika Lundqvist till justerare.

§5 Val av två rösträknare
Fredrik Andersson och Lotta Bergbom kan tänka sig att ta på sig detta uppdrag.

Beslut: att välja Fredrik Andersson och Lotta Bergbom till rösträknare.

§6 Föredragningslistan
Det föreslås tre ändringar

• Punkt 9 stryks.
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• Punkt 14c, val av 1-9 sångförmän stryks.

• Invalet till Spidera flyttas från 15e) till 15a)1.

Beslut: att godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.

§7 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§8 Föregående mötesprotokoll
Annika ”Ankan” Johansson meddelar att det är justerat och anslaget.

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

§9 Meddelanden
§9 a Meddelande från Kåren
Ida Kläppevik (ordföranade i Sociala Enheten) berättar om kårens arbete.

§9 b Rapport ifrån F-styret
i) Sektionspott

Mäsk berättar att det finns en s.k. sektionspott varifrån varje medlem kan äska pengar till arrangemang
som gagnar sektionens medlemmar. Det finns information om hur man gör på Ftek.

ii) Sektionsbilen

Milpriset för Tvåan kommer att dubbleras och startavgiften kommer att höjas. Anledningen till detta är
att den i nuläget går back.

iii) Ny hemsida

Ankan berättar att hon, Spidera och PR-cheferna i F6 och DP har diskuterat hur en ny hemsida kan se
ut. För att hemsidan ska bli så bra som möjligt kallar hon till ett möte den 26:e februari i Styretrummet
där man kan komma med förslag angående hemsidan.

iv) Rapport från arbetsgruppen för invalsprocesser

Mäsk var inte ensam i där här arbetsgruppen. Gruppen startades 2011 och har haft som syfte att se över
hur invalen till ledamöterna i F6, DP och FOC ska gå till.

De har kommit fram till att det inte längre kommer vara föreningen utan valberedningen som kommer
med förslag till Styret beträffande vilka som ska väljas in.

Pördey ger ”Mackan” beröm.
1Först av sektionsfunktionärerna
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§10 Uppföljning av beslut
§10 a Meddelande ifrån gruppen för Sektionshäst
Gruppen arbetar på att köpa in hästgrejer. Det är slut hos deras leverantör.

§10 b Tidskrifter
Tidskrifterna som bestämdes vid förra mötet New Scientist och Filter finns numera att läsa på Focus.

§11 Godkännande av beslut
Det finns inga beslut att godkänna.

§12 Propositioner
§12 a Proposition om SNF:s poster
Ankan hälsar att SNF vill döpa om årskursrepresentanterna i TM2, TM3, F2, och F3 till 3 ledamöter
och 1 sekreterare.

Mastersenheten i SNF finns inte. Istället finns det en mastersansvarig. Därför vill Styret och SNF
flytta allt ansvar från mastersenheten till mastersansvarig.

Det frågas om hur man vet att SNF:s mastersenhet inte finns. Det förklaras att man vet det. Svaret
godtas.

Beslut: att bifalla propositionen i sin helhet.

§12 b Proposition om förflyttande av pengar
Mäsk berättar att vi i nuläget har pengar på tre konton, löpande, F-fonden och Focusfonden. F-fonden
har idag ett överskott, medan Focusfonden behöver mer pengar. Man vill därför flytta 40 000kr från F-
fonden till Focusfonden. Summan motiveras av att Focusgruppen vill göra en långtgående och kontinuerlig
upprustning av Focus. Man vill öronmärka 8 000 av dessa till att köpa hyllor till skyddsrummet.

Det berättas att det krävs sektionsmötesprotokoll för att få pengar ur F-fonden

Beslut: att bifalla propositionen i sin helhet

§13 Motioner
§13 a Motion om stjärngosse
Armin kliver ner. Han representerar Oskar Fridell som vill införa sektionsposten Stjärngosse. Detta
eftersom det ska finnas ett stort söktryck på posterna Tomte och Lucia.

Jossan berättar att det redan finns gott om sektionsfunktionärer och att det i nuläget inte finns något
som förhindrar en stjärngosse från att hjälpa Tomte och Lucia med deras åligganden.

Mäsk lägger ett ändringsyrkande där han yrkar:
”Att motionen bibehålls i sin helhet med ändringen att funktionärsposten skall heta ’stjärtgosse’ ”.
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Diskussion följer.

Beslut: att avslå motionen i sin helhet.

§14 Verksamhets- och revisionsberättelser
§14 a FnollK -12
i) Revisionsberättelse

Pördey säger att Solle har reviderat bokföringen och att Solle är duktig.

ii) Verksamhetsberättelse

Grill och Smultron går fram och vill visa en film. Nollan och alla nollK överlevde nollningen.
De säger att FnollK uppfyllda alla sina åligganden, men tyvärr inte alla mål. I synnerhet inte de mål

som rör nollans första tenta.
Det frågas var Grill köpt sin tröja. Den är köpt i Amerika.

Beslut: att godkänna versamhets- och revisionsberättelserna för FnollK -12 och ansvarsbefria
föreningen.

§14 b DP03/04
i) Revisionsberättelse

Pördey säger att bokföringen var bra.

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för DP 03/04 och ansvarsbefria föreningen.

Ordningsfråga: maten beräknas vara klar kl 19.

§15 Fyllnadsval
§15 a SNF: Val av årskursrepresentant TM1
Det finns inga sökande och det föreslås då att vi vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant TM1.

§15 b SNF: Val av årskursrepresentant TM3
Det finns inga sökande och det föreslås då att vi vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant TM3.
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§16 Val av sektionsposter
§16 a Spidera
Sven kommer ner och berättar om vad Spidera gör. Man har hand om sektionens hemsida och tillhörande
server.

i) Val av 2-10 teknologer till Spidera

Det finns 3 sökande. Simon Sigurdhsson, Calle Ekdahl och Sven Eriksson.

Sven tror inte att han kommer kunna fixa alla olösta frågor, men han ska vara nätmästaren behjälplig.

Persondiskussion följer.

Beslut: Att välja in Simon Sigurdhsson, Calle Ekdahl och Sven Eriksson till Spidera.

§16 b Fysiks idrottsförmän
i) Val av ordförande

Det finns en sökande.

Tommy Phung är 20 år och singel. Han söker posten för att han känner för det och man kanske kan
lära sig något. Att vara ordförande tycker han verkar gå an.
Han vet inte vad pinnarna som finns i amerikansk fotboll heter men vill marknadsföra sig, i syn-
nerhet mot nästa nollan.

Beslut: att välja Tommy Phung som ordförande i FIF.

ii) Val av kassör

Det finns en sökande.

Karl ”KK” Svensson är intresserad av och har utövat flera sporter. Han söker kassör för att han vill
lära sig om styrelsearbete. Han kan inte lösa problemet med Olbers hemliga mapp. Han försöker
åka buss kl 07.07 på morgonen. Han kommer bra överens med nyblivna ordföranden och är villig
att skaffa overall.

Beslut: att välja Karl Svensson till kassör i FIF.

iii) Val av 0-4 övriga ledamoter

Det finns 4 sökande.

Oskar Andersson är 20 år gammal, går ettan och tycker om att idrotta. Han vill arra idrottsaktiviteter.

Alexander Levinsson är 20 år gammal och går i ettan. Han tycker om sport och vill gå med i en
föreningen

Joakim Jansson är 19 år gammal, går ettan och tycker ledamot verkar lagom betungande.
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Isabel Rodriguez är troligen född -93, söker via fullmakt och tycker om fotboll.

Beslut: att välja Oskar Andersson, Alexander Levinsson, Joakim Jansson och Isabel Rodriguez till
ledamöter i FIF.

§16 c Blodgruppen
i) Val av ansvarig i blodgruppen

Rickard Andersson är 22 år, vill tömma Olbers på blod och söker föreningen eftersom han redan
suttit ett år.

Beslut: att välja Rickard Andersson till ansvarig i blodgruppen.

ii) Val av 1-4 ledamöter

Det finns 4 sökande.

Albin Jonasson Svärdsby vill inte gå av. Vill att blodpudding ska vara den dominerande rätten på
blodluncherna.

Magdalena Jansson heter TM, är 21 år och söker blodgruppen för att se till att det finns vegetariskt
alternativ i fortsättningen, exempelvis fejkblodpudding. Hon vill dock ge riktigt blod. Hon tänker
på blodapelsin.

Daniel Andrén vill verka för att det ska finnas glutenfritt alternativ på blodluncherna.

Anton Olbers vill representera de HIV-smittade i blodgruppen.

Beslut: att välja in Albin Jonasson Svärdsby, Anton Olbers, Magdalena Jansson och Daniel Andrén
till ledamöter i blodgruppen.

Med denna milstolpe i blodgruppens ledamöters liv tar vi matpaus.

§16 d Fanfaneriet
i) Val av flaggmarskalk

Det finns 3 sökande.

Armin Azhirnian har många namn. Han har överlevt 20 somrar och berättar en historia om flaggan.
Han har träffat en patet från 70-talet. Han tycker att det är positivt om det finns en flagga på
flaggstången och vill fixa det. Han tror att sektionen lättar på plånboken för att fixa flaggan.

Oscar Larsson är 22 år gammal, går fysik och söker flaggmarskalk för att han tycker det är roligt med
flaggor. Både Oscar och hans lillebror har erfarenhet från att hissa flaggan i militären.
Oscar är duktig på att hantera pålar men utesluter inte att flaggstången kan råka försvinna.

Anton Olbers har varit flaggmarskalk det senaste året. Han har inte hissat flaggan eftersom han plug-
gat för mycket.

Persondiskussion följer.

Beslut: att välja Anton Olbers till flaggmarskalk.
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ii) Val av 1-2 fanbärare

Det finns två sökande:

Britta Thörnblom behöver en anledning att köpa en balklänning. Hon kommer att ha på sig den på
DuPar.

Emily Grönholm Giotas behöver en anledning att köpa en balklänning.

Beslut: att välja Britta Thörnblom och Emily Grönholm Giotas till fanbärare.

§16 e Finform
i) Val av chefsredaktör

Det finns en sökande.

Britta Thörnblom har velat söka Finform länge och söker chefsredaktör för att det inte verkar så
jobbigt. Hon vill utöka bevakningen av det kårpolitiska situationen.

Beslut: att välja Britta Thörnblom till chefredaktör i Finform.

ii) Val av ansvarig utgivare

Det finns en sökande.

Britta Thörnblom är sju år gammal. Hennes främsta uppgift är att se till att det inte blir fler citat
om förintelsen.

Beslut: att välja till Britta Thörnblom ansvarig utgivare i Finform.

iii) Val av kassör

Det finns en sökande.

Emily Grönholm Giotas ligger med styretkassören.

Beslut: att välja till Emily Grönholm Giotas kassör i Finform.

iv) Val av sektionsfotograf

Det finns en sökande.

Anton Olbers tycker att det är kul att ta kort och tror inte att det är så svårt att ta kort på nollan.
Han kan tänka sig att ta en porrig bild på sin kassör.

Beslut: att välja Anton Olbers till sektionsfotograf.
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v) Val av minst två redaktörer

Det finns sex sökande.

Johan Florbäck vill göra korsord

Hanna Rasko har en relation till kaffe.

Jonas Lindberg blev tillsagd att söka Finform.

Nermin Trnjanin har en gång sett ett körkort. Vill skriva tråkiga och viktiga artiklar på svenska.

Marcus Birgersson är 24 år gammal, förefaller lätt schizofren. Han vill skriva reportage om badplatser
och dyl.

Ellinor Rånge är 22 år gammal, utan körkort och är halvbra på att skriva. Tröstäter för att hon är
hemligt kär i Mäsk.

Beslut: att välja Johan Florbäck, Hanna Rasko, Jonas Lindberg, Nerman Trjanin, Marcus Birgersson
och Ellinor Rånge till redaktörer i Finform.

§16 f Övriga funktionärer
i) Val av kräldjursvårdare

Det finns en sökande.

Linnea Andersson är 20 år gammal och kan ta med djuret på utflykter med Tvåan. Hon vill gasquea
med Tilde och kan tänka sig att göra om slangen till en bomb.

Beslut: Att välja Linnea Andersson till Kräldjursvårdare.

ii) Val av sektionsnörd

Det finns en sökande.

Karl Gustavsson är 23 år gammal och kan en del om Fantomen. Han vill inte berätta huruvida han
har tagit bäsken. Han vill inte hjälpa Dragos med att fixa häst. Han har inte alltid kunnat allting
om Dragos.

Beslut: att välja Karl Gustavsson till sektionsnörd.

iii) Val av 2-6 sångförman

Det finns ingen sökande

Beslut: att vakantsätta funktionären
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iv) Val av två växterister

Det finns en sökande

Daniel Andrén gillar växter. Förr hade han en rädiseodling.

Anton Olbers tänker hjälpa Drill.

Beslut: att välja Daniel Andrén och Anton Olbers till växterister.

v) Val av tomte

Det finns sökande en sökande

Rasmus Hagman passar som tomte för att han är skäggig och lite smårund. Han vet hur mycket
saffran man ska ha i lussebullar.

Beslut: att välja Rasmus Hagman till tomte

vi) Val av lucia

Det finns sökande

Oskar Fridell är runt 20 år och har pubishår istället för skägg.

Beslut: att välja Oskar Fridell till Lucia.

vii) Val av 1-2 Game Boy

Det finns två sökande

Anton Olbers går återigen ner till tavlan. Han kommer att slänga spel.

Marcus Birgersson vill ha många tärningar.

Beslut: att välja Marcus Birgersson och Anton Olbers till Game boy.

§16 g Bilnissar
i) Val av Ekonomisk Bilnisse

Det finns en sökande.

Daniel Andrén säger hej och tar på Antons rumpa. Han tycker att det är bra att Tvåan finns. Han
tror att det kostar 8 000kr att byta däck. Avgående bilnisse fnissade åt honom.

Beslut: att välja Drill till Ekonomisk Bilnisse.
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ii) Val av Mekanisk Bilnisse

Det finns en sökande.

Rickard Andersson tycker att tvåan är en bra tjänst. Rickard har bogserat bil två ggr. Rickard har
många körkort.

Beslut: att välja Rickard till Mekanisk Bilnisse.

§17 Övriga frågor
§17 a En notis av Lars
Jonathan Rydberg kommer att servera kaffe nästkommande måndag.

§18 Dumvästutdelning
Det finns sju nomineringar.

Maddox sa för fyra timmar sedan att hon inte skulle göra något dumt. För tre timmar och 55 minuter
sedan skrev hon med permanent penna på whiteboardtavlan i styretrummet.

Ragge nr1 tog på sin overall och skulle gå på lunchföreläsning. Han tränger sig lätt i kön, tar för sig
av den ovanligt fina maten. Han blir lätt förvånad när sektionsmötet för M-sektionen förklaras
öppnat. Han skänkte dessutom 20 kr till någonting, oklart vad, för att inte sticka ut.

Olbers ville ha mer fritid men sökte ändå 5 föreningar.

Ragge nr2 skulle köpa mat till nollK-kalaset. Där träffade han FOC och undrade om de köpte streck-
godis.

Drill och Rickard sökte bilnisse.

Mäsk var dum nog att låsa in en dum DP-patet i en städskrubb varefter brandlarmet gick. Detta beror
på att en inlåst DP-patet tenderar att sätta på kranen på högsta temperaturen och hälla i massa
diskmedel. Då kan brandlarm gå. Det är dumt.

$trössel är kassör.

Det blir diskussion om hur vi ska genomföra utslagningen.

Beslut: Ragge nr1 är dum.

§19 Mötets avslutande
Klockan 21.43 avslutar Otto med mötet genom att resolut slå på träleksaken.
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