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Fysikteknologsektionen
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Tid: 17:20

Plats: HA4

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 17:20 av sektionsordförande Jack Vahnberg!

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Jack Vahnberg meddelar att mötet är utlyst korrekt och i tid. Han frågar mötet om det anses vara
behörigt och beslutsförigt.

Beslut: Att mötet är behörigt och beslutsförigt.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Sektionsstyrelsen lägger förslaget Erik Persson till mötesordförande och Petter Miltén till mötessekrete-
rare.

Beslut: Att välja Erik Persson till mötesordförande.

Beslut: Att välja Petter Miltén till mötessekreterare.

§4 Val av justerare

Felix Augustsson och Karim Hasseli nominerar sig själva till justerare.

Beslut: Att välja Felix Augustsson och Karim Hasseli till justerare.

§5 Val av rösträknare

Martin Due blir nominerad och David Hambreus nominerar sig själv till rösträknare.

Beslut: Att välja Martin Due och David Hambreus till rösträknare.

Beslut: Att riva upp beslutet då Martin Due lämnat mötet.

Beslut: Att välja Tarek Alhaskir och David Hambreus till rösträknare.

§6 Adjungeringar

Ingen närvarande behöver bli adjungerad
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§7 Fastställande av föredragningslistan

Styret informerar att de vill ändra i föredragningslistan och yrkar på att den fastställs med tillägg av
§10 c Meddelande kårledningen, §10 e Meddelande FARM och §10 d Meddelande Pi� och Pu� under
punkt $10 Meddelanden.

Beslut: Att fastställa föredragningslistan med tillägg under punkt $10 Meddelanden

§8 Föregående mötesprotokoll

Jack Vahnberg informerar om att det föregående protokollet justerades och anslogs i tid.

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

§9 Fastställande av beslut

§9 a Fyllnadsval Foton

Beslut: Mötet fastställer styrets beslut att fyllnadsvälja David Winroth till Foton

§9 b Fyllnadsval av två redaktörer i Finform

Beslut: Mötet fastställer styrets beslut att fyllnadsvälja Johannes Hjalmarsson och Johan Brun till
Finform

§9 c Budgetfrångång FIF

Beslut: Mötet fastställer styrets beslut att utöka FIF’s budget med 1500 kr för söndagsarr

§10 Meddelanden

§10 a Meddelande från styret

Jack Vahnberg meddelar att roliga saker har hänt, det har ändrats i arbetsordningar för flaggmarskalk
och alla ska tänka på att det är okej att fira om man blir invald, men man ska även tänka på att det är
folk som inte blir invalda och respektera dessa.

§10 b Meddelande från Foc

Honke tackar för sin tid på ett bäskt men trevligt vis.

§10 c Meddelande Kårledningen

Fredrik, vår kårkontant och husavsvarig i årets kårledning, meddelar att FuM-valet är avslutat. Det var
“ okej...” valdeltagande. Man kan söka revisor till kåren på valberedningens hemsida. Man kan söka
teknologäskningar nu, sista ansökning 17/5.

§10 d Meddelande Pi� och Pu�

Petter Miltén meddelar att de kommer sälja hoodies under mötet, även att de tryckerisaker som godkän-
des att köpa in under förra mötet fungerar bra. Men tyvärr så har gallrena till sektionsgrillen försvunnit...
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§10 e Meddelande FARM

Karim Hasseli meddelar att FARM har arbetat mycket deras kommande mässa och bokat ett studiebesök
hos CEVT, lunchföreläsning med Jeppesen

§11 Preliminär verksamhetsplan styret 19/20

Jack Vahnberg presenterar den preliminära verksamhetsplanen inför 19/20. Inga frågor från sektionsmö-
tet.

§12 Preliminär budget styret 19/20

Gustav Hallberg presenterar den preliminära budgeten inför 19/20. Ändringarna värda att nämna är
bland andra att övriga intäkter har ökat, finform har en budgetpost för varje tidning (bara till tidning-
ar) och en budgetpost till PR, FIF hade en tajt budget så den utökas, SaFT är redan arrat så den
budgetposten tas bort, mer atteraljer så den posten ligger kvar.

Sektionspotten ökar då den används mycket, väldigt kul! Foton kommer nog få en budgetpost för
inköp av kameror.

Gustaver frågar varför posten för sektionsaccessoarer inte är ännu högre, bör läggas till en 0a till.
Fråga om varför SNF har 1000kr mindre, det är för att de hade budget för att köpa en rollup. FARM’s
intäkter stämmer inte, står 90000 kr men ska vara 123000 kr.

§13 Propositioner

§13 a Borttagande av oberoende SAMO

Jack Vahnberg informerar att posten inte har används senaste två åren, användes halvbra tidigare år.
Posten komplicerar mer än vad den hjälper.

Andreas Gustaver påpekar att ett yrkande i motionen bör ändras, han får inte yrka. Bruce yrkar på
det Gustaver sa. Styret jämkar sig. Johanna Warqvist frågar vet som ska ta över ansvaret som oberoende
SAMO tidigare haft vid skyddsronder, får svar att styret tar hand om detta. Andreas Gustaver anser att
punkten om tystnadsplikt bör flyttas så att den ligger i regementet istället för arbetsordningen. Styret
jämkar sig.

Beslut: Propositionen med ändringsyrkanden från Bruce bifalls

§14 Motioner

§14 a Utökning av antalet platser i Game Boy

Motionärerna presenterar motionen och argumenterar att de inte ser någon anledning med en begränsning
av två sittande. Jack Vahnberg presenterrar styrelsens motionssvar där de föreslår att bifalla motionen
i sin helhet. Andreas Gustaver påpekar att de är bra att även yrka på att ha fyllnadsval idag. Jack
Vahnberg yrkar på att istället direktjustera beslutet så att de nya kan väljas in på nästa styretmöte.
Motionärerna jämkar sig med ändringsyrkandet.

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

Beslut: Mötet beslutar att direktjustera beslutet.
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§14 b Utökande av antalet medlemmar i FIF

Sittande i FIF argumenterar för att öka antalet sittande i FIF från 6 till 7 övriga medlemmar.
Jack Vahnberg yrkar på att stryka punkt 3 och istället direktjustera beslutet.

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motionen med ändringsyrkande från Jack Vahnberg.

Beslut: Mötet beslutar att direktjustera beslutet.

Presidiet yrkar på att begränsa utfrågningarna till 5 minuter. Anthon Odengard yrkar på 3 minuter.
Presidiet jämkar sig. Felix Augustsson yrkar på 5 minuter.

Beslut: Att begränsa utfrågningarna till 5 minuter.

§15 Val av Dragos

Mr. Walker träder in. Han uppvisar till jubel och lovrop tio tigrars styrka, följt av en demonstration av
hur man går på stadens gator som en vanlig man. Efter en utfrågning, där varje svar fick blodet att isa
och varje rörelse blixten att stå stilla, går vi till val.

Beslut: Att välja in Mr. Walker till Dragos

§16 Val av 0-2 lekmannarevisorer

Gustav förklarar att en lekmannarevisor granskar styrelsens bokföring och ser till så att allt gått rätt
till. Föreslår huruvida ansvariga ska få ansvarsbefrielse.

Nils Patriksson och Willem Brahmstaedt söker posten. Nils presenterar sig och tycker det är kul med
bokföring och så. Satt förra året som kassör i FARM och har därmed erfarenhet. Han skulle yrka på att
missförtroendeförklara om någon gör något olagligt eller lägger pengar i egen ficka.

Willem presenterar sig och tycker att det är kul. Han berättar att han har tidigare erfarenhet då han
för tillfället sitter som kassör i F6. Han tycker att revisorerna behövs för att folk ska bli ansvarsbefriade.
Kan även vara helt ok att se till att folk bokför fint och inte går över budget.

§16 a Diskussion

Arbetsfördelningen gör de upp själva, dock ska de inte granska sina efterträdare. Gustav Hallberg berättar
att båda varit duktiga i år.

Beslut: Att välja in två lekmannarevisorer.

Beslut: Att välja in Nils Patriksson och Willem Brahmstaedt i klump.

§17 Val av 3-7 ledamöter i valberedningen

Amanda Abedahad, Matilda Hanes, Linda Hoang och Peter Halldestam söker posten. Mötesordförande
poängterar att alla är DPP.

Peter presenterar sig. Han tycker att det är synd att inte fler söker och säger att de ska prata ihop
sig om hur de ska lösa bristen på mångfald i valberedningen. Svåraste valet ännu var att flytta hemifrån.
Viktigaste valet är ølchef, men han ska göra sitt bästa i de andra valen också. Kul att tillsätta en ølchef
i FnollK. Viktigt att folk tål och inte dödar varandra. SNF behöver också en ølchef. Han har insikt.
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Amanda presenterar sig. Hon tycker att det verkar roligt. Hon tycker att de har erfarenhet från stora
delar av sektionen, så gör inget att alla är DPP. Det viktigaste är att folk fungerar ihop, att de kan
arbeta ihop.

Matilda presenterar sig. Hon hoppas att de sittande som är med under valberedningen kan bidra med
insikt. Hon kan bidra med gruppdynamik.

Linda presenterar sig. Hon kan bidra med sitt sätt att se på folk, att alla följer samma ström trots
att de är olika.

§17 a Diskussion

Felix Augustsson påpekar att det kan vara värt att tänka på att majoriteten är DPP, är en trend som
kan vara värt att bryta. Andreas Gustaver informerar om att det antagligen kommer behövas fler då det
är väldigt mycket arbete för fyra personer.

Beslut: Att välja in 7 ledamöter i valberedningen.

Beslut: Att välja in alla fyra sökande och tre vakanser.

§18 Val av kärnstyret

§18 a Sektionsordförande

Fredik Meisingseth är den enda som söker posten, presenterar sig som May. Han gör det för att han
tycker att det skulle vara bra, kul och utvecklande. Han citerar Karl-Bertil Jonssons far som sa att "ett
väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar". Ser fram emot
många delar av styrets arbete. Tredelad syn av styrets arbete, den sista är att styret ska arbeta för att
möjliggöra och främja engagemang under studietiden. Se till att Focus är fint. Göra det lätt för folk att
engagera sig. Styret ska profilera sig och därmed hålla några evenemang så att folk vet att de finns och
vad de gör, så att folk vågar vända sig till styret och inte får sin första interaktion då det skitit sig.

Han ser både fördelar och nackdelar med att vi har en stor sektion. Vi har stora möjligheter men stor
spridning.

Valberedningen läser upp sin nominering.
Sittande sektionsordförande Jack Vahnberg meddelar att han pratat mycket med sökande och tycker

att han har många roliga tankar och idéer. Mötet tycker att det känns bra att han poängterar vikten
att arbeta förebyggande och se möjligheter istället för att bara släcka bränder.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Fredrik Meisingseth som Sektionsordförande.

§18 b Vice sektionsordförande

Tarek Alhaskir är den enda som söker posten, presenterar sig. Han tycker att det är viktigt med bra
relationer inom sektionen och söker därför posten. För att ha svåra samtal så kallar man till lite möten
och försöker komma fram till en lösning. Han är intresserad av omstruktureringen av sektionen och
vill arbeta för att folk ska känna sig som en del av sektionen, både folk som engagerar sig och gemene
sektionsmedlem. Tycker att det verkar kul att få leka ordförande ibland. Han meddelar att han är bilnisse
i hjärtat, men att det inte kommer påverka hans arbete i styret.

Valberedningen läser upp sin nominering.
Mötet meddelar, av erfarenhet, att Tarek är vettig och arbetar bra.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Tarek Alhaskir som Vice sektionsordförande.

5



Möte 2018/19:SEKT-04
Sektionsmötesprotokoll 08 05 2019
Fysikteknologsektionen, Chalmers

§18 c Sektionskassör

Tobias Gabrielii är den enda som söker posten, presenterar sig. Han tycker styrets arbete är intressant
och har en bra insyn i hur arbetet funkar. Han vill fortsätta driva digitaliseringen av kassörens arbete.
Han tyckte att han hade behövt ett kassörskväll lite tidigare under sitt år som sittande i FnollK. Han
kommer laga fetaste maten till kassörsmöten.

Valberedningen läser upp sin nominering.
Sittande sektionskassör Gustav Hallberg meddelar att sökande är vettig och kommer göra ett bra

jobb.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Tobias Gabrielii som Sektionskassör.

§18 d Sekreterare

Hannes Bergström är den enda som söker posten, presenterar sig. Han vill att det ska vara enklare att
sätta sig in i hur sektionen fungerar.

Valberedningen läser upp sin nominering.
Mötet tycker att han är skitgo. Även att han verkar extremt intresserad av styrdokument, han satt

och läste dem under påsken, nästan besatt.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Hannes Bergström som Sekreterare.

§18 e Skyddsombud

Sara Hällgren är den enda som söker posten, presenterat sig. Hon tycker att det verkar kul att sitta
i styret och att SAMO är viktigt. Tycker att allmän ångest är det värsta hon upplevt på sektionen.
Hon tror att det kommer gå bra att ha svåra samtal med folk. Hon meddelar att hon varit ordförande i
CETAC, åkt till NASA och har erfarenhet av jobbiga samtal.

Valberedningen läser upp sin nominering.
Mötet Sara är extremt vettig och pålitlig, samt att hon gjorde ett väldigt bra jobb i CETAC.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Sara Hällgren som Skyddsombud.

§18 f Informationsansvarig i styret

Alexandru Golic är den enda som söker posten, presenterar sig. Han tycker att det finns en stor för-
bättringspotential (får applåder), berömmer den sittande informationsansvarig och vill fortsätta arbetet.
Vill att fler ska använda FTEK. Han sitter redan på ett flertal poster, men tror varken att han uppdrag
som Sångförman eller Bakis kommer störa hans arbete i styret. Han påpekar att det läggs upp mer på
FB än på FTEK och att det kanske är därför ingen använder FTEK, finns en ny kommunikationspolicy
som kanske ska förändra det. Tycker att det är en bra idé att informationen ska gå ut tillsammans med
bullar. Han visste inte att all info fanns på FTEK fram tills nyligen. 100 av 100 på att FTEK ska få ett
“pink mode” med unicorns. FB är ändå inte värdelöst, t.ex om man ska skänka chokladbollar. Tror att
samarbetet med Spidera kommer att fungera bra.

Valberedningen läser upp sin nominering.
Sittande infochef i styret Eric Nilsson meddelar att sökande ser samma problem som honom och

kommer göra ett bra jobb.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Alexandru Golic som Informationsansvarig i styret.

6



Möte 2018/19:SEKT-04
Sektionsmötesprotokoll 08 05 2019
Fysikteknologsektionen, Chalmers

§19 Val av talmanspresidiet

§19 a Talman

David Winroth är den enda som söker posten, presenterar sig. Tycker att sektionsmöten och föreningsliv
i allmänheten är skoj. Han vill utöka sektionsmöten genom att göra det mer digitalt, även att yrkanden
och jämkanden kan ske i ett annat forum så att bara beslut tas på mötet. Har varit mötesordförande
på sin lokala scoutförening, varit på stora årsmöten med både scouter och Sverok. Vill inte bära vit
peruk, men gärna hög hatt. Kanske vit peruk om sektion vill. Han tänker att han som första talman
kommer få lite mer arbete än senare år, då de ska bygga upp posterna från grunden. Han gillar när allt
är strukturerat och korrekt.

Jack Vahnberg informerar om att David Winroth visat intresse sen han började på sektionen.

Beslut: Mötet beslutar att välja in David Winroth som Talman.

§19 b Vice talman

Jack Vahnberg berättar att posten är viktig. Även att posten kan vakantsättas men måste väljas in på
sektionsmöte.

Beslut: Mötet beslutar att vakantsätta posten som Vice talman.

§19 c Sekreterare

Petter Miltén berättar att man inte behöver göra så mycket, lägga in lite skämt i protokollet. Har tydligen
yttersta tolkningsrätt och massvis med makt!

Beslut: Mötet beslutar att vakantsätta posten som Sektreterare.

§19 d Ajournering

Presidiet yrkar på att ajournera mötet i en timme för mat

Beslut: Att ajournera mötet i en timme för att äta mat.

§20 Val av Focumateriet

§20 a Kapten

Therese Gardell är den enda som söker posten, presenterar sig. Söker för att det är kul. Fick 44 miljoner
på sin första boll, drainade de andra bollarna. Är inte släkt med Jonas Gardell, men glad för frågan.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet tycker att Therese verkar passa bra på rollen.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Therese Gardell som Kapten.

§20 b Automatpirat

Alex Bökmark är den enda som söker posten, presenterar sig. Vill inte byta namn eller odla långt hår,
gillar inte godis. Hade tänkt se till att NOCCO är kvar som en viktig sak. Vet inte vad som finns i
D3, men det är inte tamponger. Väljer NOCCO för att det är nice, och vi behöver det. Kan inte pitcha
NOCCO.

Valberedningen presenterar sin nominering.
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Mötet tycker att han är fett vettig och kommer göra ett tio gånger bättre jobb än Honke. Kanske
inte bättre än Honke på att hålla meddelanden.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Alex Bökmark som Automatpirat.

§20 c Kistväktare

Olof Cronquist är den enda som söker posten, presenterar sig. Söker för att flipper e kul och FOC e sköna
(känner han dem?). Budget på 40 tusen miljarder kr, tycker att vi ska kontakta NOCCO och få FOCs
egna smak. Hans bästa skattefi�el är att kontakta Swedbank. 40 tusen miljarder kr är ungefär 400 tusen
euro. Han är inte skön. Klarar av att vara den första på länge som ärver en stor skuld. Rimligt att backa
3 kronor på en burk NOCCO. FOC NOCCO skulle kunna smaka svett. Det (i allmänhet) är ett räkne
exempel.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet tycker att han verkar helt okej. Det är svårt att vara värre än Philip.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Olof Cronquist som Kistväktare.

Då de nominerade förtroendevalda valdes in så väljs även resten av de nominerade (Thomas Johansen,
Olle Månsson, Boel Brandström, Gustav Hallberg och Markus Bertilsson) in.

§21 Val av F6

§21 a Sexmästare

Jonas Bohlin är den enda som söker posten, presenterar sig. Vill arra mer efter FnollK och vill testa
något nytt. Vill steppa upp efter att ha suttit som vice, söker därför ordf. Kan tänka sig att byta namn
till Texmästare. Erkänner att han har stort maktbegär, tror inte de andra klarar av att stå upp mot
honom. Han tyckte det var kul att arra sittningar, vill se till att F6 syns mer utåt, framförallt under
mottagningen. Dåligt track record gällande glasögon, men kommer inte köpa för mer än 20k av F6 pengar.
Vill att F6 ska bli mer megafonskrikande, utan att vara som DP. Gillar flamingohattar, tror att det kan
vara lösningen på hur man syns utåt.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Anthon Odengard och Liam Håkansson tror att han kommer göra bättre jobb än vad de gjort. Resten

av de nominerade verkar nöjda.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Jonas Bohlin som Sexmästare.

§21 b Sexreterare

Frida Olsson är den enda som söker posten, presenterar sig. Söker för att hon är säker på att det blir kul
och för att hon kanske lär sig något. Tror att hon kan bidra med god stämning. Kan peka ut en rad med
pateter, ser inga andra i salen. Hade ätit upp äppelkaka så att den inte hamnar utanför Focus, formen
lämnar hon tillbaka. Sugen på att jobba med relationer inom gruppen, typ teambuilding.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Stig säger att det blir skitbra, mötet verkar allmänt positiva.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Frida Olsson som Sexreterare.
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§21 c Kassör

Julia Hammare är den enda som söker posten, presenterar sig. Söker för att det är kul och vill lära sig
att kassöra. Kan kanske säga nej. Det orimligaste hon skulle godkänna som inköp är osäkert, men lär
vara hon som kommer med förslaget. Känns spännande men lite orimligt att köpa in en eldkastare. Vill
lägga tillräckligt många tiotusentals kronor på PR för att synas. Har koll på Stigs glasögon så slipper
F6 lägga pengar på det. SChillschill föreslår gratis sprit till nollan, tror det är bra för att synas på hela
kåren.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Willem tycker att hon är skitbra och asrimlig, de nominerade har stort förtroende för henne.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Julia Hammare som Kassör.

Då de nominerade förtroendevalda valdes in så väljs även resten av de nominerade (Emelie ”Basket”
Sjögren, Jesper ”Keijser” Keijser, Sofia Ljungdahl, Sofia ”Räven” Reiner, Tintin Vahlin och Willem
”Jåo-Nåo” de Wilde) in.

§21 d Ajournering

Presidiet yrkar på att ajournera mötet i 10 minuter.

Beslut: Att ajournera mötet i 10 minuter.

§22 Val av Djungelpatrullen

§22 a Överste

Axel Prebensen är den enda som söker posten, presenterar sig skrattandes. Får applåder. Tänker vara
extremt tyrannisk, gillar mobbning, delar säng med vem som helst.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet tycker att han är bra, lyssnar bra och att det kommer bli jättebra.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Axel Prebensen som Överste.

§22 b Rustmästare

Frida Krohn är den enda som söker posten, presenterar sig vinglande. Kul och roligt att få bidra med
något roligt. Jävligt kul att städa. Delar bara säng med sin pojkvän.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet tycker att hon är vettig.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Frida Krohn som Rustmästare.

§22 c Skattmästare

Johan Bruhn är den enda som söker posten, presenterar sig bestämt. Tycker att DP verkar vara en
allmänt jävligt rolig kommitte att vara med i, så han aspade såklart. Vill gärna jobba med finans i
framtiden, så därför söker han Skattmästare. Tycker inte DP är den bästa erfarenheten man kan få,
“men all erfarenhet är bra erfarenhet”. Kan inte avslöja smeknamnet mutt-Malte utan att avslöja något
heligt. Vem som helst är välkommen att dela säng med honom. Att vara en Rust innebär att kunna sköta
ordförandet om Ordföranden är dålig, vilket inte är ovanligt. Han har inga synfel, än så länge, men det
finns i släkten. Om Swish ligger nere så funkar strecklista bra. Om inte strecklistan går ihop så går allt
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på Carl Jendle. Om Mat C inte håller budget så sparkar man denne överallt. DuP är en bra grej. Kassör
har mest makt, sen Översten som tror han är överst, sen Rust. Hela han är tydligen ett bruhnöga. Mutar
revisorn genom att förbättra sina relationer med Bakisklubben. Tror kanske han kan slå rekordet att
tappa bort nyklarna på två dagar.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet informerar om att han länge har intresserat sig för posten.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Johan Bruhn som Skattmästare.

Då de nominerade förtroendevalda valdes in så väljs även resten av de nominerade (Rakel ”Sopan”
Hellberg, Theodor Jendle, Natalie ”Gurun” Friedman, Lukas Johansson, Ylva Svensson, Tobias ”Bainer”
Hainer och Jesper ”Jesus” Jäghagen) in.

§23 Val av SNF

§23 a Ordförande

Albert Johansson är den enda som söker posten, presenterar sig. Vill öka svarsfrekvensen på kursenkä-
terna. Vill inte vara en matlagningsförening utan göra sitt yttersta för att studenter ska känna till sina
möjligheter att påverka sin utbildning. Vill ha ledigt i början på LV1!!! Söker ordförande för att driva ett
sektrionsöverskridande samarbete. Synd att få årskurser och inriktningar är representerade, vill gärna få
fler TM i SNF. Tänker att föreläsare som vill ändra på sig är bra, föreläsare som inte vill det bör man
försöka luska ur varför de inte vill det. De kanske tycker att studenterna är dumma i huvudet och inte
kan någonting. Cred till Ulf Gran. Har konkreta idéer som inte kostar pengar, vill förmedla budskap om
vad de gör när de redan syns. Inga tankar nu om vad som ska göras med nya PA, beror på vem det
blir. Tycker inte den kugg-rate som är nu är rätt, vill åtgärda och ta reda på varför folk kuggar. Mer om
varför det händer och inte bara att det händer. Julie eller Ulf som dröm PA.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Skövde informerar om att Albert har stort intresse för utbildningen och kommer passa bra på rollen.

Carl flummar något om huvuden och att kroppen kan dö, men att han har fullt förtroende för Albert.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Albert Johansson som Ordförande.

§23 b Vice ordförande

Albin Ahlbäck är den enda som söker posten, presenterar sig. Vill förbättra exp-fysen och kursutvärde-
ringarna. Brinner för utbildning. Han tycker att en Vice ska fixa bra föreläsare, kunna ta ordföranderollen
om det krävs. Han säger att SNF inte kan göra så mycket för att hjälpa Olle att klara sina kurser. En
nollvision på kuggraten är nice, men orimligt.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Sittande Vice ordförande Felix Augustsson tror att han kommer passa bra på posten. Nyinvalda

ordförande Albert Johansson är imponerad av Albins arbete och hans sätt att involvera folk i diskussioner.
Mötet tycker att liknelsen med vägverket var bra.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Albin Ahlbäck som Vice ordförande.

§23 c Kassör

Anton Wikström är den enda som söker posten, presenterar sig. Söker av två anledningar, det verkar
fett kul och ögonen och hjärtat har långsamt öppnat sig för kvittor och si�ror, så kassör har lockat lite
på senaste tiden. Om han får problem med bokföringen så börjar han med att fråga erfarna pateter.
Föredrar dokumenterade kvitton. Säger att Bilnisse kan lita på att han kommer betala fakturan. Om
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han måste välja mellan Olle och Opium så väljer han Olle. Om man ska göra av med 20-30k så kan
man fråga matansvarig vad den godaste maten man kan köpa in är. Man bör lägga mer än tillräckligt
på vin till cocktailpartyt. Passar på en Mange Fant i baren. Frågar om de är säkra ifall de vill ha heta
kväljningar i baren. Om en oöppnad vinbox är kvar så kan man råka öppna den.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Mötet har inga kommentarer, men frågar vems dator Matilda spillde läsk på. Anthon Odengard spiller

lite till, verkar vara hans dator.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Anton Wikström som Kassör.

§23 d Sekreterare

Emma Nirvin är den enda som söker posten, presenterar sig. Tycker att arbetet är viktigt. Tänker hota
med kniv för att få sina protokoll justerade. Vill inte läsa upp saker inför folk. Vill stötta de andra
invaldas bra idéer, har inga egna.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Sittande Sekreterare Ugne känner sig säker.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Emma Nirvin som Sekreterare.

§23 e Kandidatansvarig

Elin Ohlman är den enda som söker posten, presenterar sig. Söker för att det verkar kul. Tycker att det
är bra om nya PA håller en kurs för nymble så att man blir bekant med personen.

Valberedningen presenterar sin nominering.
Sara säger att Elin är snäll och jobbar e�ektivt. Ugne tror att hon skulle klara sig bra, även när man

behöver vara lite hård. Visar sig vara Gustav Hallbergs dator, han spiller lite till.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Elin Ohlman som Kandidatansvarig.

§23 f Mastersansvarig

Johanna Warnqvist är den enda som söker posten, presenterar sig. Söker för att det är ett viktigt
arbete och för att det kan bli kul att engagera sig igen. Kan tänka sig att jobba med sin egen idé att
göra en masterskompass, basera det lite på vad man tycker är kul och vilka kurser man läst. Vill göra
mastersprogrammen synligare lite tidigare, så man vet lite mer om dem. Kan tänka sig att göra mer än
bara skicka ett mail, kan skicka två mail. Kan ge personlig rådgivning till Petter som inte sökt master
än. Villa göra det lättare att komma åt mastersprogram, framförallt på andra sektioner.

Valberedningen har ingen nominering.
Olle säger att hon verkar jätterimlig.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Johanna Warqvist som Mastersansvarig.

§23 g Veckobladerist

Ida Ekmark är den enda som söker posten, presenterar sig. Söker för att det verkar vara ett väldigt viktigt
arbete och vill personligen utveckla möjligheten med videoföreläsningar. Alltså filma föreläsningar för
personer som inte kan närvara eller som somnar på föreläsningen. Tycker att det ska bli intressant med
Canvas, förhoppningsvis bättre. Tycker att Veckobladeristen borde ta över jobbet som vice ordförande,
men vet inte varför. Föreläsare kanske inte vill bli filmade, men man ska undersöka hur det görs på andra
skolor för att se om det är vettigt.

Valberedningen presenterar sin nominering.
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Felix Augustsson informerar om att hon visat stort intresse och är jättedriven, Tarek intygar. Hon
har tydligen mailat med föreläsare sen dess att hon började.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Ida Ekmark som Veckobladerist.

§23 h Matansvarig

Linnea Hallin och Tobias Wallström (Bruce) söker posten. Tobias presenterar sig och söker posten då
han faktiskt vill sitta på posten, han är intresserad av studiefrågor och har fått höra att han skulle passa
på posten. Vill utveckla en ny pizzadeg. Anser att mer mat alltid är bättre, mer vegetariskt och prova
lite olika är kul. Kan ungefär två centimeter recept och tycker att både kvalitet och kvantitet är viktigt.
Talar med erfarenhet om pizzadeg, tycker degen ska få ta lite tid och man ska bara ha goda toppings.
Erkänner att han inte kan alla recepten utantill, men kanske 10 stycken. Smakkänslan är det viktiga.
Folk ska få ha det de vill på pizzan. Gibraltar har tydligen bättre pizzadeg är Sannegården, typ pest
eller kolera. Viktigaste är att se till att maten finns, pizzan är viktigast. Har inte koll på hur många som
tycker att SNF är en matlagningskommitte. Sås, ost och sen topping, annars blir det en gratäng. Vill
övertyga de andra med hjälp av matlagningens magi.

Linnea presenterar sig och söker posten för att det verkar kul, väldigt intresserad av matlagning.
Bra med någon som går TM. Är vegetarian och vill undersöka om man kan dra ner på köttet under
cocktailpartyt, vågar inte dra ner på bacon dadlarna! Har varit matansvarig på pHaddergruppssittningar
och har erfaranhet från sitt privatliv. Har alltid bakat bakpulverpizzadeg, så har ingen koll på jäsning,
men tycker den är god. Alexandru har inte lyssnat, så Linnea försäkrar åter igen att de inte kommer dra
ner på bacon dadlarna. Folk brukar lyssna på henne, så ska nog gå att övertyga de andra att laga mat.
Tycker att man ska se lite mer av TM, har varit kursutvärderare. Anser att det andra arbetet i denna,
tydligen icke matlagningsförening, är viktigt och att man kan se över kugg-raten.

Valberedningen har ingen nominering.
Mötet poängterar att det är värt och till och med viktigt att ha någon från TM i SNF. Info om att

Tobias är väldigt driven, brinner för sektionen och lagar en väldigt bra pizza! Linnea är väldigt driven
och presterar på allt hon tar sig an, skulle passa väldigt bra. Båda två verkar väldigt passande på posten
och skulle göra både matlagandet och SNFandet bra. Nyinvalda tror att båda skulle passa väldigt bra.
Om man väljer in båda kanske man kan få en hel pizza istället för en halv. Svårt att ändra så att man
kan välja in båda, när det kanske bara är en tillfällighet att två söker i år.

§23 i Ajournering

Presidiet yrkar på att ajournera mötet i 10 minuter för omröstning.

Beslut: Att ajournera mötet i 10 minuter.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Tobias Wallström som Matansvarig.

§24 Övriga frågor

Mötet har inga övriga frågor.

§25 Dumvästutdelning

Sektionen har inte varit så dum, så det har inte kommit in så många nomineringar.

• Tre nomineringar på Matilda Hanes för att hon spillde läsk på Anthons dator, som var Gustavs
dator.
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• Kassören Sara vet inte skillnaden mellan veganer och vegetarianer, smörade mackan med smör, åt
sedan pannkakor (med mjölk, smör och ägg) men ville inte ha någon grädde. Åt glass, mutade Stig
med fetaostsås och åt av den själv. Gav sedan upp på att vara vegan.

• Tarek nominerar hela sektionen för att de valt in en Bilnisse utan körkort, dock vänder Matilda på
det för att hon kan. Så Tarek blir nominerad själv.

• Carl Jendle slängde sin kavaj i en stor pool, dock så insåg han att det var Filips kavaj och att hans
mobil låg i fickan.

§25 a Matilda vs Sara

Sara vinner

§25 b Tarek vs Carl

Tarek vinner

§25 c Final: Sara vs Tarek

Tarek vinner, med förtydligande att han försökte nominera alla andra men blev nominerad själv.

§25 d Stig berättar vad han gjorde som dummast

Han söp bort ett vattenlås, sina glasögon och har sin jacka ut och in.

Beslut: Mötet beslutar att Tarek är dummare än Stig och att han därmed vinner dumvästen.

§26 Mötets avslutande

Mötet avslutas 23:00 av mötesordförande Erik Persson!
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Bilagor
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