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§1 Mötets öppnande
Gonzo hälsar alla välkomna och öppnar mötet med ett resolut bankande kl 16.20.

§2 Mötets behörighet och beslutsmässighet
”TM” meddelar att kallelsen och de preliminära handlingarna kom upp med en hel dags marginal och
att de slutgiltiga kom upp i tid.

Beslut: att är behörigt utlyst och beslutsmässigt

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Kärnstyret nominerar Harald Freij till mötesordförande och Jonas Källén till mötessekreterare. Dessa
båda godkännes utan protester.

Beslut: Att välja Harald Freij till mötesordförande och Jonas Källén till mötessekreterare

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Simon ”Skåning” Sigurdhsson nominerar sig själv och Harald nominerar Rickard.

Beslut: Att välja Simon Sigurdhsson och Rickard Andersson till justerare

§5 Fastställande av föredragningslista
Beslut: Att fastställa föredragningslistan utan ändringar

§6 Adjungeringar
Det sitter en representant från kårledningen i publiken. Det ansågs lämpligt att hon fick vara kvar.

Beslut: Att adjungera in Sofia Andersson

Harald Freij
Mötesordförande

Simon Sigurdhsson
Justerare

Jonas Källén
Mötessekreterare

Rickard Andersson
Justerare
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§7 Föregående mötesprotokoll
Gamla styret hälsar att det anslogs i tid. Ingen protesterar.

Beslut: Att godkänna föregående sektionsmötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§8 Meddelanden
§8 a Information från Kåren
Sofia Andersson är ordförande i utbildningsutskottet och F-sektions kontakt i kårledningen. Hon
presenterar sig och berättar lite kåren och kårledningens förehavanden. Hon meddelar att den nya
läsårsindelningen innebär att det blir längre läsperioder. Hon berättar också om högskoleverkets
utvärdering och meddelar att matteutbildningarna fått högsta betyg.

§8 b Sektionens dag
Joel6 säger att hon vill utveckla sektionens dag och ber om idéer till detta och hoppas på att bli
mejlspammad. Inga frågor.

§8 c Sektionsbilen
Kassör Vincent träder fram. Han säger att vi har en sektionsbil och att den krånglar. Då smyger Gonzo
upp. De säger att det finns risk att den går sönder och styret vill inrätta en arbetsgrupp beträffande
hur vi ska hantera eventuellt bilinnehav för sektionen. Mer info kommer senare.

§8 d Focumateriet
Nero går neråt, men stannar halvvägs och hälsar på Kuben innan han går vidare. Hans meddelande är
att det kommer finnas en post på Focs blogg, (focumateriet.wordpress.com) där man kan kommentera
och komma med förslag på vad som ska köpas in till Focumama.

§9 Uppföljning av beslut
§9 a Schrödingers katt
På förra sektionsmötet beslutades det att under detta sektionsmöte rösta om huruvida vi vill ha
Schrödingers katt som hedersmedlem på sektionen. Vi ska därför lägga våra röster i ett kuvert som
ingen tittar på – så att katten kanske eller kanske inte blir hedersmedlem.
Netto plockar fram motionen från förra mötet och TM berättar att man på förra sektionsmötet
beslutade att kanske välja in Schrödningers katt, se bilaga A. Cissi undrar om man inte måste
godkänna att bli hedersmedlem. Det förklaras att katten kanske eller kanske inte finns i en låda på
bordet nere vid tavlan. Om han är i lådan kan han kanske eller kanske inte godkänna att bli
hedersmedlem. Det räcker tydligen.

Beslut: Att kanske eller kanske inte välja in Schrödingers katt som hedersmedlem på sektionen, i
enlighet med beslut från föregående sektionsmöte

Harald Freij
Mötesordförande

Simon Sigurdhsson
Justerare

Jonas Källén
Mötessekreterare

Rickard Andersson
Justerare
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§10 Fastställande av beslut
§10 a Fyllnadsval av chefredaktör Finform
Styret har fyllnadsvalt Jenny Lindewall till posten chefredaktör i Finform. Tidigare chefsredaktören,
Britta Thörnblom, kommer dock stå kvar som ansvarig utgivare.

Beslut: Att godkänna styrets beslut. Beslutet var enhälligt.

§10 b Fyllnadsval av ledamot Finform
Styret har valt in Milica ”Duracell” Bijelovic som ledamot i Finform.

Beslut: Att godkänna styrets beslut. Beslutet var enhälligt.

§10 c Programråd F och TM
Styret har tidigare valt följande personer till programråd för respektive program:

F: Rebecka Jacobsson och Gustav Lindwall.

TM: Hanna Rasko och Oscar Kalldal.

Beslut: Att godkänna styrets beslut. Beslutet var enhälligt.

§11 Fyllnadsval
§11 a 0-2 ledamöter SNFTM

Det finns en sökande

Alexander Grabowski söker via fullmakt. Han brinner för föreningens uppgifter. Han har erfarenheter
av studiebevakning. Han bevakar när andra studerar. Han är väldigt bra på Linux och LATEX och
kan hjälpa människor. Han kan steka färdiglagade köttbullar.

Beslut: Att välja Alexander Grabowski till ledamot i SNFTM. Beslutet var enhälligt.

§11 b Flaggmarskalk
Förra gången vakantsattes posten då vi inte hade någon fungerande flaggstång. Till slut söker Kasper.

Ordningsfråga: Skåning undrar om det går att skjuta upp punkten till senare.

Det går inte, så han yrkar istället på att man återöppnar fastställande av föredragningslistan, flyttar
innevarande punkt tills den sökande kommer och därefter stänger fastställandet av föredragningslistan.

Beslut: Att återöppna fastställande av föredragningslistan, flytta innevarande punkt tills den sökande
kommer och därefter stänga fastställandet av föredragningslistan.

Harald Freij
Mötesordförande

Simon Sigurdhsson
Justerare

Jonas Källén
Mötessekreterare

Rickard Andersson
Justerare
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§11 c Ledamot Blodgruppen
Det finns en sökande

Gustav Lindwall menar att Blodgruppen är en samling studenter på F-sektionen som främjar blod.
Han har blivit biten av myggor i Kina och får därför inte ge blod. Han tänker istället ta emot
blod. Han har negativt blod. Han vill ha en blodsittning på Halloween och har en uppfattning om
hur man steker blodpudding. Han har kanske eller kanske inte ett minne av att tappa två liter
blod.

Beslut: Att välja Gustav Lindwall till ledamot i Blodgruppen. Beslutet är enhälligt.

§11 d Ledamot Spidera
Det finns två sökande:

Ingrid Strandberg tyckar Spidera är coolt. Dessutom behöver Spidera folk och hon vill lära sig sådant
som de håller på med.

Oscar Kalldal är just nu vice ordförande i SNFTM. Han vill hjälpa Spidera så att de hinner med sina
uppgifter. Han tror att det kanske går att få tag på viktiga lösenord.

Beslut: Att välja Oscar Kalldal och Ingrid Strandberg till ledamöter i Spidera. Beslutet var enhälligt.

§12 Val av sektionsposter
§12 a SNFTM

i Val av årskursrepresentant för F1

Det finns en sökande

Jacob Olsson tycker att det SNFTM håller på med verkar najs. Han vill även ha makt. Han har
tidigare slagits mot lärare men aldrig pratat med någon vuxen människa.

Beslut: Att välja Jacob Olsson till årskursrepresentant för F1. Beslutet är enhälligt.

ii Val av årskursrepresentant för TM1

Det finns en sökande

John Norell tycker också att det verkar najs att sitta i SNFTM. Han är för närvarande ordförande i
liberala studenter, Göteborg. Han tänker söka Bobspexet och kårfullmäktige och planerar att
sitta i nämnden så länge han har tid.

Beslut: Att välja John Norell till årskursrepresentant för TM1. Beslutet är enhälligt.

Harald Freij
Mötesordförande

Simon Sigurdhsson
Justerare

Jonas Källén
Mötessekreterare

Rickard Andersson
Justerare

4



Möte 2013/14:SEKT-01
Sektionsmötesprotokoll 1 oktober 2013

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§13 Propositioner
§13 a Mål- och visionsdokument för F-sektionen
Gonzo träder fram i sitt kliande skägg. Förra styret började på ett mål- och visionsdokument som
nuvarande styre har fortsatt med. Hon presenterar dokumentet, se bilaga B och yrkar på att
dokumentet ska antas i sin nuvarande form. Mäsk undrar hur dokumentet skiljer sig från föregående
styres dokument. Gonzo säger att det är snarlikt.

Beslut: Att bifalla propositionen om Mål- och visionsdokument. Beslutet var enhålligt.

§13 b Avskaffande av kontinuitetsgrupper FARM
Jakob går fram och menar att det nuvarande systemet med två kontinuitetsgrupper ger sämre
kontinuitet. Han tycker därför att hela FARM ska väljas in under luciamötet under läsperiod 2.
Ingen av de arbetsmarknadsgrupper FARM brukar samarbeta har ett system med kontinuitetsgrupper.
Det finns ett ändringsyrkande, se E. Mäsk kommer ner och presenterar sitt yrkande. Han vill ha ett
mer genomarbetat förslag.
FARM får frågan hur länge de arbetat med förslaget – Jakob säger att de har arbetat med det sedan
början av sommaren. Styret lämnar in ett eget ändringsyrkande, se bilaga D som går ut på att man
stryker den andra att-satsen.
Det diskuteras hur man lämpligast genomför en övergångsperiod. Dessutom är det oklart huruvida det
går att genomföra FARM:s förslag och om FARM håller på att avsättas.
Skåning lämnar in ett ändringsyrkande, se bilaga F.
Mötet ajourneras i fem minuter för att man ska kunna skriva ännu fler ändringsyrkanden.
Efter att mötet återupptas lämnas inga ytterligare ändringsyrkanden in. Vi gör oss därför redo att gå
till beslut.

Beslut: Att bifalla propositionen med styrets ändringsyrkande, se bilaga D.

§13 c Proposition om verksamhetsplan för SNF och sektionskommittéer
Gonzo i Det Kliande Skägget är nöjd över sitt mål- och visionsdokument och tycker att kommittéerna
och SNF ska ha en verksamhetsplan för att öka medlemmarnas insyn.
Mäsk tycker inte att det är sektmötets uppgift att titta på verksamhetsplaner, utan att det borde vara
styrets uppgift. Kalldal tycker att styret borde hjälpa till med att utforma verksamhetsplanerna.
Mäsk har lämnat in ett ändringsyrkande här också, se bilaga G. Även Kalldal lämnar in ett
ändringsyrkande, se bilaga H

Beslut: Att bifalla propositionen med Kalldals ändringsyrkande, se H.

§14 Verksamhetsplan
Kvinnan med Det Kliande Skägget kommer återigen fram till tavlan. Hon presenterar styrets
verksamhetsplan. Se bilaga I.
Armin undrar om styret vill arbeta för att skaffa fler skåp. Styret vill, men det ligger inte på deras bord.

Beslut: Att fastställa styrets verksamhetsplan.

Harald Freij
Mötesordförande

Simon Sigurdhsson
Justerare

Jonas Källén
Mötessekreterare

Rickard Andersson
Justerare
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§15 Budget
Nu är det Vincents tur att gå fram. Han gör det med bravur och presenterar sin budget. Det är massa
siffror och sånt. Han berättar vilka ändringar som finns från föregående år. Se bilaga J. Bland annat
budgeteras Tvåan att backa och det avsätts pengar till att bygga om sektionshemsidan. Resultatet
beräknas till −66000kr. Detta för att sektionen har gjort ett stort positivt resultat de tre senaste åren.
Det frågas en del om posten FY-världen. Den finns till för att främja samarbete mellan F-sektioner i
Sverige. Det frågas en del om andra budgetposter, men de flesta verkar tycka styret gjort ett bra jobb.

Beslut: Att fastställa budgeten.

§16 Verksamhets- och revisionsberättelser
§16 a Verksamhetsberättelse F-styret 12/13
Mäsk kommer fram och presenterar verksamhetsplanen från föregående styret. Man har bland annat
varit med att dra igång FY-världen och arbetat med att påverka ombyggnaden i F-huset.

Beslut: Att godkänna styret 12/13:s verksamhetsberättelse

§16 b Revisionsberättelse F-styret 12/13
Revisorsanna kommer fram och säger att ekonomin sköttes bra.

Beslut: Att godkänna styret 12/13:s revisionsberättelse och ansvarsbefria styret 12/13.

§16 c Verksamhetsberättelse Djungelpatrullen 12/13
Håkan kommer ner och berättar att DP gjorde saker. Mäsk ställer massa frågor. Skåning tröttnar och
begär streck i debatten.

Beslut: Att godkänna Djungelpatrullen 12/13:s verksamhetsberättelse.

§16 d Revisionsberättelse Djungelpatrullen 12/13
Revisorsmarkus kommer ner och säger att revisionsberättelsen var bra. Han rekommenderar mötet att
godkänna revisionsberättelsen.

Beslut: Att godkänna Djungelpatrullen 12/13:s revisionsberättelse och ansvarsbefria Djungelpatrullen
12/13.

Nu tas en välbehövd middagspaus på tre kvart.

§17 Motioner
§17 a Motion om medaljer
Armin ställer sig upp och berättar lite grand om hur han typ tänkt. Ingen lyfter motionen.

Harald Freij
Mötesordförande

Simon Sigurdhsson
Justerare

Jonas Källén
Mötessekreterare

Rickard Andersson
Justerare
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§17 b Motion om dumvästens avskaffande
Cissi går fram och föredrar motionen. Se bilaga O. Gonzo föredrar svaret, se bilaga P.
Det argumenteras för och emot dumvästens existens. Även lämpligaste nomineringsformen diskuteras.
Alla är överens om att mobbning är dumt.
Harald lämnar in ett ändringsyrkande, se bilaga Q.
Mötet går till beslut.

Beslut: Att riva upp beslutet om att gå till beslut.

Det är tvist om huruvida det är tvist om vad Haralds ändringsyrkande innebär. Cissi påpekar att
Harald kan betraktas som jävig och att man kanske borde tillsätta en ny tillfällig mötesordförande.
Harald tycker det verkar jobbigt och drar tillbaka sitt ändringsyrkande.

Beslut: Att avslå motionen i sin helhet.

§17 c Motion angående Växteriets åliggande och ekonomiska medel
Kasper träder ner och lyfter sin motion, se bilaga S. Vincent föredrar styrets svar, se bilaga T.
Andra att-satsen diskuteras. Styret vill inte instifta en statisk budgetpost på 1000kr. Kasper jämkar sig
då med styrets ändringsyrkande.

Beslut: Att bifalla motionen med styrets ändringsyrkande samt redaktionella ändringar.

§17 d Motion angående utemiljön vid Focus
Kasper lämnar inte ens plats framme på podiet. Han lyfter inte motionen, för att han ”inte vet om han
orkar”.

§18 Övriga frågor
§18 a Gonzos skägg
Det kliar.

§18 b Fantomentidningar
Netto undrar var de är. Han frågar på ett argt sätt.

§18 c Mikael Sol
Netto träffade Fantomens chefsredaktör på bokmässan i helgen.

Harald Freij
Mötesordförande

Simon Sigurdhsson
Justerare

Jonas Källén
Mötessekreterare

Rickard Andersson
Justerare
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§19 Fyllnadsval, fortsättning
§19 a Flaggmarskalk
Det lyfts förslag på att ha tidsbegränsning.

Beslut: Det beslutas att ha tidsbegränsning på två minuter + de som står på talarlistan. Det finns tre
sökande.

Jakob Lindqvist vill verka för att flaggan ska komma tillbaka och flaggstången ska fixas. Han har
suttit och tjatat på styret för att det ska finnas pengar i budgeten för att fixa flaggstången. Han
vill försöka fixa spons till flaggstången. Han är också helt övertygad om att flaggan vore värd
minst 15000kr i marknadsföringssyfte.

Kasper Westman säger hej. Han vill bli Flaggmarksalk – ömsint vårdare av fanstyget. Han vill att
flaggan ska representera sektionens stolta. . . någonting. Han tror att Emilia vore bättre än honom
på att flirta med byggarbetare. Han tycker att 15000kr är mer än flaggan är värd.

Emilia Gustavsson är 21 år gammal och är väldigt driftig och kan få saker gjorda. Hon tror sig kunna
flirta med byggarbetare. Hon har även körkort så att Kalldal kan vara lugn. Hon vet inte vad
flaggan heter.

Beslut: Att välja Jakob Lindqvist till flaggmarksalk.

§20 Dumvästutdelning
Det finns 8 nomineringar

Eva tror att hon supit bort sina nycklar. Hon vaknade sedan efter att ha sovit obekvämt. Då visar det
sig att de låg i BH:n.

Eva misslyckades dessutom med att hantera kassan på rockpuben.

Hedvig tappade bort DP:s bankkort.

DP förstörde en slägga under herrkvällen.

#:e hade kommit lite sent till duggan. Han gick in i en sal med lediga platser, och skrev en
intromattedugga för GU.

Emilia drog brandlarmet.

Styret håller på att avsätta FARM.

Kasper skulle köpa jord till odlingen utanför Focus. Det blev några kubikmeter för mycket.

Beslut: Christoffer ”#:e” Hansson är dum.

§21 Mötets avslutande
När klockan visar 21.30 avslutar Harald årets kortaste möte med en ljuvt bankande.
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A Motion om Schrödingers katt

B Mål- och visionsdokument

C Avskaffande av kontinuitetsgrupper i FARM.

D Styrets ändringsyrkande beträffande sin egen proposition
om Farm kontinuitetsgrupper

E Mäsks ändringsyrkande beträffande Avskaffande av
kontinuitetsgrupper i FARM.

F Skånings ändringsyrkande beträffande Avskaffande av
kontinuitetsgrupper i FARM.

G Mäsks ändringsyrkande beträffande proposition om
verksamhetsplan för SNF och sektionskommittéer.

H Kalldals ändringsyrkande beträffande proposition om
verksamhetsplan för SNF och sektionskommittéer.

I Verksamhetsplan för F-styret 13/14

J Budgetförslag

K Revisionsberättelse för styret 12/13

L Verksamhetsberättelse för styret 12/13.

M Verksamhetsberättelse för Djungelpatrullen 12/13

N Revisionberättelse för Djungelpatrullen

O Motion om dumvästen

P Styrets yttande beträffande motion om dumvästen

Q Ändringsyrkande beträffande motion om dumvästen

R Motion om medaljer

S Motion om växteriets åligganden och ekonomiska medel

T Styrets yttrande beträffande motion om växteriets
åligganden och ekonomiska medel


