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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid sektionsmöte

27 02 2020

Tid: 17:38
Plats: HA1

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:38 av Fysikteknologsektionens talman David Winroth!

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
David Winroth 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 justerare
Karin Hult nominerar sig själv. Tarek Alhaskir nominerar Felix Augustsson som nominerar Emelie Sjö-
gren. Emelie Sjögren nominerar sig själv.

Beslut: Att välja Karin Hult och Emelie Sjögren till justerare.

§4 Val av rösträknare
Tobias Wallström nominerar sig själv. Karim Hasseli försöker nominera Tobias Wallström igen. Tarek
Alhaskir nominerar sig själv.

Beslut: Att välja Tobias Wallström och Tarek Alhaskir till rösträknare.

§5 Fastställande av föredragningslistan
David Winroth presenterar ett ändringsyrkande om att rätta ett skrivfel angående antalet ledamöter i
FIF, samt lägga till två nya meddelanden från Kårledningen respektive Schillschill.

Beslut: Att fastställa föredragningslistan med ändringarna.

§6 Adjungeringar
Amar Talic, Matilda Wennerberg och Erik Zeidlitz vill inadjungeras.

Beslut: Att inadjungera Amar Talic, Matilda Wennerberg och Erik Zeidlitz med närvaro- och
yttranderätt.
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§7 Föregående mötesprotokoll
Talmanspresidiets sekreterare Emma Lundqvist informerar om att det föregående protokollet justerades
och anslogs i tid.

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

§8 Uppföljning av beslut
§8 a Aktieköp i FTEK
En teknolog begär svar angående vad som hände med det beslut som togs angående denna motion under
sektionsmötet som tog plats under LP1 2018.

Motionärerna påstår att motionens syfte var lagligt utfört och att det sedan inte hände så mycket.
Aktien som skulle köpas hade inte fyllt sitt syfte då den inte gick ned i värde så mycket som det var
förväntat.

§9 Fastställande av beslut
§9 a Val av programrådsrepresentant F
Beslut: Att fastslå Styrets val av Elin Ohlman till programrådsrepresentant.

§9 b Fyllnadsval FinForm
Beslut: Att fastslå Styrets fyllnadsval av Alexander Körner till FinForm.

§10 Meddelanden
§10 a Talmanspresidiet
Presidiets vice talman Joseph Löfving presenterar att man under mötets gång kan skicka in nominering-
ar till dumvästen, samt informerar mötet om sektionsmötets hemsida där man finner bilagor rörande
mötet. Herr talman presenterar att anonyma åsikter vid personval under mötets gång kan skickas in till
talmanspresidiet via mejl.

§10 b Kårledningen
Kårledningens ordförande Dennis Norman presenterar kårens arbete som gjorts under den senaste tiden,
och följer detta med att nämna att priset för årets teknolog kommer att delas ut senare under året. I
samband med detta informerar han även mötet om att man kan nominera sina medteknologer i det fall
man tyckt att de gjort någonting värdigt detta pris.

Kårordföranden nämner att akademihälsan på Chalmers i nuläget har sina brister, och därför kom-
mer lägga ned och ersättas av hälsoföretaget feelgood som kommer satsa på studenthälsovården och
modernisering av denna. Han tackar även för alla svar till kårens studentbarometer, och nämner att
teknologernas feedback är ”guld värt”.

Kårordföranden nämner FuM, vilket är kårens högst beslutande organ, och att ansökningar till dess
kandidering nu är öppna. Röstningen till FuM som sedan kommer ske beskrivs som mycket betydelsefull
då de som sitter i FuM tar beslut i mycket viktiga frågor rörande Chalmers.
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§10 c Styret
Sektionens SAMO Sara Nordin Hällgren inleder med att GD möjligtvis blivit varmare sedan sist, men
att detta fortfarande är något som aktivt arbetas med att förbättra. Nya möbler i grupprum nämns
vara ett tillägg som gjorts till sektionens lokaler, och ommålning kommer ske under sommaren. SAMO
presenterar slutligen att det kommer göras ännu en skyddsrond för att kunna göra ännu fler förbättringar
för sektionen.

Styrets vice ordförande Tarek Alhaskir visar på entusiasm för styrets arbete som gjorts under den
senare tiden, men nämner att förbättringen av köket i sektionslokalen går långsamt. Styrets aspning
presenteras att det skall ske under nästkommande läsperiod och att de då kommer söka 6 personer, som
brinner för att driva de frågor man har intresse utav, till kärnstyret.

Styrets ordförande Fredrik Meisingseth nämner att pengar ännu finns kvar i sektionens äskningspott,
och uppmuntrar sektionens medlemmar att ta tillvara på denna och använda den till någonting som gör
någon på sektionen lycklig.

§10 d Lindholmsfestivalen
Matilda Wennerberg och Erik Zeidlitz presenterar sin kommitté från ingenjörsteknologsektionen, och
bjuder in Fysikteknologsektionens medlemmar till att delta i deras arrangemang. De visar en film rörande
det som hände under festivalen under det föregående året för att visa på hur roligt det kan vara och för
uppmuntra till engagemang, samt nämner att de arbetar på att förbättra det ännu mer.

§10 e Centrala Rekryteringsgruppen
Amar Talic presenterar Centrala Rekryteringsgruppen och deras arbete med olika typer av studentrekry-
tering. Han visar mötet en tydlig presentation angående deras verksamhet, och informerar om de olika
rekryteringsgrupper som existerar på Chalmers.

Amar introducerar vad man arbetar med som studentambassadör, och ansökningsperioden till detta
presenteras ska komma senare under året. Intresseanmälan via en QR-kod presenteras för de närvarande
under mötet.

§10 f FOC
Alex Bökmark informerar mötet om Focumateriets försäljning av snacks och koffeinberikade drycker
under mötet, samt att priser i deras varuautomater på Focus har sänkts.

§10 g Gameboy
Emelie Sjögren påminner sektionen om att skicka ett mejl till Gameboy då man vill låna ett eller flera
spel från Focus då det är tråkigt att spelen annars försvinner.

§10 h F-Spexet
Ebba Grönfors presenterar att F-Spexet nu släppt temat för nästkommande spex, och att biljetter till
detta är tillgängliga för köp, samt uppmuntrar mötet till att besöka deras spex.

§10 i Schillschill
Andreas Gustaver presenterar kort lite information angåenge FuM, och nämner till studenternas nöje
att gratis mat samt veckovisa möten är en del av detta. Exempel på propositioner och andra frågor som
hanteras av FuM presenteras, samt så nämns det att man kan lämna in ett formulär till kårservice om
man vill visa sitt intresse att söka till FuM.
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§11 Verksamhets- och revisionsberättelser
§11 a Verksamhetsberättelse FnollK 2019
Hugo Lom presenterar det arbete FnollK 2019 genomfört under sitt verksamhetsår, och nämner att det
varit mycket roligt.

§11 b Revisionsberättelse FnollK 2019
Willem Brahmstaedt som revisor anser att de kan ansvarsbefrias.

Beslut: Att bevilja FnollK 2019 ansvarsfrihet.

§11 c Verksamhetsberättelse FARM 2019
Karim Hasseli presenterar det arbete FARM 2019 genomfört under sitt verksamhetsår, samt nämner
att ett mentorskapsprogram uppstartades under förhoppningar att detta skall vara kvar. Målen i deras
verksamhetsplan påstås ha uppnåtts, samt att de under sitt verksamhetsår har tjänat in 146367.67 kr.

§11 d Revisionsberättelse FARM 2019
Willem Brahmstaedt som revisor anser att de kan ansvarsbefrias.

Beslut: Att bevilja FARM 2019 ansvarsfrihet.

§12 Verksamhetsplaner
§12 a Verksamhetsplan FnollK 2020
Carl Strandby som ordförande i FnollK 2020 presenterar verksamhetsplanen som är identisk till året
innan med en ytterst liten skillnad på uppdaterade datum och verksamhetsår. En åttonde post kan
under året vara en fundering hos FnollK 2020, men enligt dem behöver detta inte skrivas till deras
verksamhetsplan.

§12 b Verksamhetsplan FARM 2020
FARM 2020 presenterar sin verksamhetsplan och förklarar att deras mål är att göra sitt verksamhetsår
mer lönsamt än föregående år, mer specifikt planerar de att tjäna 3.6 miljoner kronor och sedan använ-
da dessa pengar till en mycket dyr aspning. Mentorskapsprogrammet som FARM 2019 önskat behålla
kommer enligt FARM 2020 försvinna då de är en medlem färre än året innan.

§13 Propositioner
§13 a Uppstädning av styrdokument
Hannes Bergström presenterar att från sin position som sekreterare i Styret så märker han att det blivit
problematiskt med utdaterad och felaktig information i diverse styretdokument. De ändringar som enligt
propositionen skall göras i dessa dokument presenteras i samband med detta.

Styret presenetrar ett ändringsyrkande om ytterligare ändringar i styrelsens åligganden om avgifts-
förslag som de vill ta bort, samt att Focumateriet inte skall ha endast förtroendeposter. Styret jämkar
sig med ändringsyrkandet.
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Karim Hasseli förstår inte hur läsperioder fungerar, och glömmer att vid detta sektionsmöte så pågår
en läsperiod.

Andreas Gustaver föreslår en formuleringsändring från ”verksamhetsår” till en period mellan två
specifika datum då dessa skiljer sig mellan olika kommittéer. Tobias Wallström yrkar på detta.

Beslut: Att bifalla propositionen med ändringarna.

§13 b Uppstartandet av sektionsföreningen Fabiola
Fabiola har enligt Styret visat intresse och stort engagemang för att kunna bilda en sektionsförening och
driva sitt arbete, och de förespråkar därför att de skall få bilda en sektionsförening.

Informationen angående inval av denna potentiella sektionsförenings medlemmar saknas i proposi-
tionen, och efterfrågas av mötet. Invalet skall enligt Styret ske LP3, och Tobias Wallström yrkar på att
detta läggs till i propositionen. Styret jämkar sig med ändringsyrkandet.

Beslut: Att bifalla propositionen med ändringarna.

§13 c Omskapandet av FIF som sektionsförening
Styret presenterar att FIF vill bli en sektionsförening, och att detta kommer bidra till att det görs
ändringar i redan existerande dokument. FIF som sektionsförening kommer ha två förtroendeinvalda.

Linnea Hallin nämner att det kan göras samma ändring i denna proposition som i föregående propo-
sition, vilket Tobias Wallström yrkar på.

Andreas Gustaver förelår att den ekonomiska frågan i denna proposition skall ändras till att vara av
samma typ som för FnollK så de inte kan spara en massa pengar. Inkomster från andra håll, exempelvis
biljettförsäljning vid en teoretisk skidresa, ifrågasätts av mötet. Andreas påstår att FIF skall uppmuntras
till användning av sin budget istället för uppbunkring utav pengar, vilket Tobias Wallström yrkar på.
Felix Augustsson håller inte med om denna ändring och tycker att deras situation skiljer mycket från
den hos FnollK. Andreas nämner att kommittéer har en cirkulerande ekonomi med inkomster, vilket
FIF ännu inte har. FIF gillar propositionen som den är, då de därför skulle kunna arrangera lite större
aktiviteter om de kunde spara pengar från sin budget.

Fördelarna med det sistnämnda ändringsyrkandet är enligt mötet oklar, och Tobias Wallström drar
tillbaka detta yrkande.

Beslut: Att bifalla propositionen med ändringarna.

§13 d Omskapandet av Foton som sektionsförening
Styret presenterar att denna sektionsförening skulle bli i samma stil som Fabiola utan invalda förtroen-
deposter. Diverse åligganden som diskuterats med Foton presenteras som del av propositionen.

Beslut: Att bifalla propositionen.

Fredrik Meisingseth yrkar på direktjustering av propositionerna rörande sektionsföreningarna, samt
tillägg av inval till dessa i föredragningslistan.

Förtroendeposterna inom FIF kommer kunna väljas in som specialundantag utan valberedning.

Beslut: Att direktjustera propositionerna, samt riva upp föredragningslistan med tillägg av inval av
Fabiola.

Mötet ajourneras till 20:01!
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§14 Motioner
§14 a Motionmotionen
Motionären drar tillbaks sin motion. Motionen faller.

§14 b Livet-motionen
Motionären påstår att sjunga livet vid sittningar är kul och därför även bör vara det vid möten, samt
påstår att livet också är kort.

Styret tycker att de negativa åsikter som tidigare möten uttryckt om att behöva sjunga en sång i
början av sektionsmöten är rimligt, och att man därför bör avslå motionen.

Beslut: Att avslå motionen i sin helhet.

§14 c Miljö- och hållbarhetspolicy
Motionären presenterar arbetsgruppens förslag på miljöpolicy.

Styret uttrycker sin positiva inställning till arbetsgruppens arbete, och förklarar att det genom att
konkretisera arbetsområden vore en bra start för miljöarbete på sektionen, och föreslår därför att bifalla
motionen i sin helhet.

Beslut: Att bifalla motionen i sin helhet.

§15 Val av Fabiola
§15 a Val av 4-10 ledamöter
De sökande är:

• Emma Ringström, TM4. Har körkort, och söker då hon vill hjälpa till med att främja gemen-
skapen mellan kvinnor på sektionen. Den sökande vill kunna uppmuntra gymnasieelever att söka
fler tekniska utbildningar, i synnerhet TM och F, samt vill underlätta för nya elever att skapa
bekantskaper med andra kvinnor på sektionen.

• Hanna Skytt, TM3. Har körkort, och söker då Fabiolas tidigare arbete varit roligt och hon vill se
det utvecklas genom fler och roligare arrangemang.

• Alma Blombäck, F3. Har körkort, och söker då hon älskar att vara en del av Fabiola. Den sökande
uttrycker sin förkärlek till Fabiolas arrangemang ”Brudar och bärs”, samt sitt hopp att det skall bli
enklare att bli sedda och skapa mer intresse som Fabiola nu när det är en etablerad sektionsförening.

• Julia Wennerblom, F4. Har körkort, och söker då det har varit roligt att starta föreningen. Den
sökande ser sig själv som en stöttepelare och gillar att stötta det hon anser vara viktigt. Hon
nämner möjligheter till arrangemang tillsammans med andra sektioner, men detta har ännu inte
diskuterats.

• Mathilda Gustafsson, TM1. Har körkort, och söker då hon vill vara med i en grupp som planerar
och arrangerar saker. Den sökande anser att Fabiolas arrangemang ger tillfälle att träffa andra
kvinnor på sektionen man kanske inte annars skulle ha mött, samt nämner att hon gärna arbetar
med att intressera gymnasieelever för sektionen och Fabiola.
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• Lina Wincent, F2. Har körkort, och söker då de haft en tjejförening på gymnasiet och det verkade
roligt. Den sökande tycker att arrangemang som ”Brudar och bärs”, möjligtvis fler, kan vara roligt
att ha under kommande mottagningar.

Mötet gillar den blandning av både aktiva och icke-aktiva sektionsmedlemmar som söker Fabiola,
vilket de tycker tyder på behovet av en förening som Fabiola.

Tarek Alhaskir yrkar på att välja in de sökande i klump.

Beslut: Att välja in Emma Ringström, Hanna Skytt, Alma Blombäck, Julia Wennerblom, Mathilda
Gustafsson och Lina Wincent, samt vakantsätta övriga 4 ledamotsposter i Fabiola.

§16 Val av FinForm
§16 a Val av chefsredaktör tillika ansvarig utgivare
De sökande är:

• Oscar Nilsson, F1. Har inte körkort, och söker då det är roligt att skriva texter och han vill engagera
sig i sektionen. Den sökande påstår sig ligga på en nivå ”mellan reddit och 4-chan” i rimlighet.

Tidigare chefsredaktör Arvid Andersson påstår att det inte bör bli värre än förra året.

Beslut: Att välja Oscar Nilsson till chefsredaktör tillika ansvarig utgivare i FinForm.

§16 b Val av kassör
De sökande är:

• Arvid Andersson, F2. Har inte körkort, och söker då han varit både chefsredaktör och kassör
samtidigt under året och nu har som mål att kolla budgeten innan arbetet påbörjas. Den sökande
kan inte tänka sig sitta som kassör i Styret, och har heller inga andra rekommendationer till denna
post, men hoppas på att få dela stol och nämner kolla på pengar som gullig grej att göra tillsammans
med styrets kassör.

Arvid har varit med i FinForm tidigare och har då gjort ett bra jobb, och mötet tror att han kommer
fortsätta med detta.

Beslut: Att välja Arvid Andersson till kassör i FinForm.

§16 c Val av 0-8 redaktörer
De sökande är:

• Alexander Körner, F2. Har körkort, och söker då det är roligt att sätta knasiga idéer på papper och
tvinga andra läsa dessa. Den sökande har varit med tidigare och arbetat med fackspråk i FinForm.
Otydliga idéer diskuteras via mummel mellan den sökande och en medlem i Styret. Han uttrycker
sin positiva inställning till Arvid Andersson trots att han påstås vara dålig på att tvinga folk till
att göra saker, samt påstår sig inte känna chefsredaktören särskilt väl men att han trots detta har
positiva förväntningar.

• Johannes Hjalmarsson, F2. Har inte körkort men har förarbevis på båtar upp till 15 m. Den sökande
har en positiv inställning till demokrati, men påstår att det varit svårt att få kvinnor att söka till
FinForm trots försök från FinForms sida. Han har suttit ett år tidigare i FinForm.
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• Didrik Palmqvist, F1. Har inte körkort, och söker då det verkar roligt och han vill engagera sig i
sektionen. Den sökande förespråkar mer memes till folket, samt kan tänka sig sälja kosttillskott då
det finns potential inom denna affärsverksamhet.

• Samuel Rydz Wullens, F1. Har körkort, och söker då han både kan läsa och skriva, samt tycker
att FinForm verkar kul, och därför vill bidra från konsumenternas sida. Den sökande vill skriva
artiklar om hur man till ett så lågt pris som möjligt kan nära sig, då detta är av stort intresse för
studenter.

• Markus Utterström, F1. Har körkort, och söker då det är roligt att skriva annorlunda saker som
är mer extrema, så som oseriösa saker på ett seriöst sätt och vice versa. Den sökande skriver mest
på dator, inte på papper.

• Ludvig Nordqvist, F1. Har inte körkort, och söker då det verkar som en härlig grupp som driver
en rolig och informativ tidning. Den sökande tycker att det vore en bra idé att recensera olika
körskolor i FinForm.

• Johan Bruhn, TM2. Har inte körkort, och söker då det är mycket kul att skriva texter. Den sökande
påstår att Carl Jendle bär på mycket visdom och därför är en stor inspiration.

Mötet uppskattar att det finns många som är engagerade och vill söka till FinForm då detta varit
bristfälligt tidigare, och den nyinvalde kassören påstår att han önskar att det skulle få plats ännu fler.

Beslut: Att välja in Alexander Körner, Johannes Hjalmarsson, Didrik Palmqvist, Samuel Rydz
Wullens, Markus Utterström, Ludvig Nordqvist och Johan Bruhn, samt vakantsätta den sista posten i
FinForm.

§17 Val av Blodgruppen
§17 a Val av ansvarig blodgivare
De sökande är:

• Ida Ekmark, F2. Har körkort, och söker då hon tycker att de är viktigt att kunna ge blod och
funderar på hur man kan få sektionen att bli bättre på att ge blod genom att få en blodbuss att
komma till campus. Den sökande kan ge blod.
Alexandru Golic frågar om det är okej att donera blod till personer med vampyrsläkten då han
själv är från Rumänien, och den sökande påstår att blodbussen då kommer behöva skydd mot
vampyrer för att få komma hit.
Tobias Wallström vill donera blod som inte är hans eget, och den sökande svarar på detta med ”så
länge det är ditt”.

Tidigare sittande från Blodgruppen påstår att det är bra att någon i blodgruppen faktiskt kan ge
blod, samt att den sökande generellt verkar passa bra för posten i fråga.

Beslut: Att välja Ida Ekmark till ansvarig blodgivare i Blodgruppen.

§17 b Val av 1-4 ledamöter
De sökande är:
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• Anton Wikström, F2. Har körkort, och söker då han suttit i Blodgruppen detta år och gärna vill
att det skall finnas kvar. Den sökandes bästa minne är då en grupp tidigare följt med för att ge
blod och att det sedan visat sig att inte många i den gruppen kunde ge blod, och han påstår sig
även inte ha ingått i en blodspakt.

• Linnea Hallin, TM2. Har körkort, och söker då hon suttit i Blodgruppen detta år och tyckte det
var roligt. Den sökande kan inte ge blod, men har gjort det tidigare och tycker att det är viktigt
att andra skall kunna ge och kan bidra med lite insikt i hur det är. Hon kan rita en helt acceptabel
blodplätt på tavlan, trots eget påstående om motsatsen.

Den tidigare invalda ansvarige blodgivaren tror att efter tidigare konversationer med de sökande så
kan det bli en bra grupp.

Beslut: Att välja in Anton Wikström och Linnea Hallin, samt vakantsätta övriga 2 poster i
Blodgruppen.

Herr talman ajournerar mötet till 21:21!

§18 Val av Piff och Puff
§18 a Val av 0-4 Piffar
De sökande är:

• Petter Miltén, F4. Har körkort, och efter en förklaring om den luddiga definition av vad Piff
och Puff är så får den sökande påbörja sin presentation av sig själv. Den sökande påstår att
sektionsengagemanget avsaknades och att han ville hjälpa till med att återfå detta genom diverse
arrangemang så att sektionens medlemmar kunde hitta på roliga saker, och att han nu vill söka för
att posten skall få finnas kvar så att ifall den skall försvinna så skall han finnas där för att hjälpa
arbetet som Piff och Puff gjort att delas ut för att kunna fortsätta.

Beslut: Att välja in Petter Miltén, samt vakantsätta övriga 3 poster i Piff och Puff.

§19 Val av FIF
§19 a Val av ordförande
De sökande är:

• Adam Johansson, TM1. Har körkort, och söker då FIFs tidigare arrangemang varit givande på olika
sätt. Den sökande har tidigare erfarenhet av en ledarskapsroll och vill fortsätta utveckla detta, och
är öppen för förslag då det kommer till nya arrangemang. Han uttrycker även sin åsikt kring att
E-sport är en riktig sport.

Tidigare ordförande i FIF nämner att den sökande verkar mycket rimlig till posten sett från det som
skett under aspningen.

Beslut: Att välja Adam Johansson till ordförande i FIF.
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§19 b Val av kassör
De sökande är:

• Samuel Winqvist, TM1. Har körkort, och söker av samma anledning som den tidigare sökande.
Den sökande vill skaffa erfarenheter inom ekonomiska frågor, och planerar på att spara pengar
till nästa år för att se till att de får den största budgeten på sektionen. Den sökande funderar på
arrangemang av diverse vattenaktiviteter, och påstår sig kunna säga nej till dåliga idéer rörande
ekonomiska frågor.

Tidigare ekonomiskt medansvarig i FIF nämner att den sökande verkar som en rimlig person till
posten.

Beslut: Att välja Samuel Winqvist till kassör i FIF.

§19 c Val av 0-7 ledamöter
De sökande är:

• Amandus Reimer, F1. Har inte körkort, och söker då det är kul och viktigt att röra på kroppen för
både hjärna och immunförsvar. Den sökandes favoritsport är volleyboll. Han påstår sig möjligtvis
ska springa göteborgsvarvet i år, och är beredd på utmaning där han tror sig kunna vinna.

• David Reinsfelt, F1. Har körkort, och söker då det är bra att röra på sig och han vill att det
samtidigt skall göras roligt. Den sökande vill få fler personer att delta i FIFs arrangemang för att
visa på att det är roligt även utan att vara atletisk eller duktig på sporten i fråga.

• Eric Le, F1. Har körkort, och söker då han gillar både bollsport och planering av framtida arrange-
mang. Den sökande tror att planering av roligare arrangemang än tidigare kan skapa framtida
intresse för att söka.

• Ludvig Rodung, F1. Har körkort, och söker då han gillar sport och tycker att det verkar roligt. Den
sökande missade aspningen på grund av sportande på annat håll, men känner de tidigare sittande
och sökande och tror att det kan bli kul. Han skall springa göteborgsvarvet i år och förväntar sig en
andraplats som bäst, med en möjlig förstaplats för den nyinvalde ordföranden. Efter lite tvekande
så påstår sig den sökande kunna komma i tid till potentiella framtida arrangemang.

• Lovisa Åkesson, F2. Har körkort, och söker då det verkar som ett härligt gäng samt att det är roligt
med sport. Den sökande kan tänka sig föreslå en självförsvarskurs som ett arrangemang under året,
och förväntar sig att Ludvig Rodung kommer sist i göteborgsvarvet.

• Anton Brunström, F1. Har inte körkort, och söker då han vill engagera sig och gillar idrott. Den
sökande kan tänka sig anordna en spellista till arrangemangen, samt kan återinföra tåövningar om
det önskas.

• Gustav Blom, TM1. Har körkort, och söker då han gillar att idrotta och vill bidra till att utveckla
FIF. Den sökande representeras under fullmakt av Tintin Vahlin.

Den siste sökande verkar ha korrekt antal ögon, och mötet skämtar om spökboll i denne persons
frånvaro. Det stora antalet sökande uppskattas av mötet.

Beslut: Att välja in Amandus Reimer, David Reinsfelt, Eric Le, Ludvig Rodung, Lovisa Åkesson,
Anton Brunström och Gustav Blom till ledamöter i FIF.
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§20 Val av Foton
Beslut: Att sätta en tidsbegränsning på 3 minuter per intervju för framtida sökande, såvida det inte
blir fler sökande än platser.

§20 a Val av 0-6 fotografer
De sökande är:

• Albert Vesterlund, TM1. Har körkort, och söker då det är roligt att ta bilder och dokumentera det
som händer under sektionens år. Den sökande gillar färger och kontraster, men har ingen tidigare
erfarenhet med fotografi utöver egna bilder som lagts ut på sociala medier.

• David Winroth, F2. Har inte körkort, och söker då Foton är roligt och han vill fortsätta utveckla
det efter ett redan roligt verksamhetsår. Den sökande vill bli kallad foton istället för fotograf.
Han uttrycker sin förkärlek till objektiv med bra zoom, och påstår att han inte tar selfies under
sektionsmöten. Den sökande rekommenderar inte att elda inomhus.

• Sofia Ljungdahl, F2. Har körkort, och söker då hon är entusiastisk till att kunna dela med sig
av foton på sociala medier i Fotons framtid. Den sökande gillar när gruppbilder tas av en annan
person bakom kameran då det innebär att det är mycket mer lättsamt och fotografierna blir mycket
bättre.

• Emelie Sjögen, F2. Har körkort, och söker då det är roligt att fotografera och hon själv gjort det
spontant sedan hon var liten och förväntar sig att sitta i Foton kan ha stor utvecklingspotential.
Den sökande tänker vakta sektionens kameror med sitt liv, och kan tänka sig ett projekt om att
fotografera fysikteknologers dagliga misär. Som sittande i F6 gillar den sökande idén av dolda
kameror i kommittérummen, och tror sig kunna komma runt GDPR för att lösa detta. Hon kan
även tänka sig fotografera kommittérum för försäljning utav dessa.

• Ida Ekmark, F2. Har körkort, och söker då hon tycker det är roligt att fotografera och tidigare
har gått en fotokurs som gjort att hon ser detta som en chans att utvecklas. Den sökande kan inte
tänka sig blodiga fotografier, men är helt okej med att vara brottsplatsfotograf. Hon springer inte
i hastigheten fot/vecka.

• Anton Alm, F2. Har körkort, och söker då Foton är kul och han själv har varit med och startat
upp Foton och nu vill fortsätta när det faktiskt blivit en sektionsförening. Den sökande påstår att
hans bästa photoshopverk är ”not safe for work”, och påstår även sig själv vara ”lowkey gangster”.

Sektionsmötet drar ett flertal foton-relaterade skämt.

Beslut: Att välja in Albert Vesterlund, David Winroth, Sofia Ljungdahl, Emelie Sjögren, Ida Ekmark
och Anton Alm till fotografer i Foton.

§21 Val av Bilnissar
§21 a Val av ekonomisk bilnisse
De sökande är:

• Anton Wikström, F2. Har körkort, och söker då han redan har erfarenhet av att sitta som mekanisk
bilnisse, och kan tänka sig prova på den ekonomiska posten. Den sökande påstår att en standardrutt
för sektionens bil är till Axfood och tillbaka till campus. Han uttrycker sin negativa inställning till
att helikoptern skall vara rosa, men påstår att han gärna dekorerar den med dekaler.

Beslut: Att välja Anton Wikström till ekonomisk bilnisse.
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§21 b Val av mekanisk bilnisse
De sökande är:

• Willem de Wilde, F2. Har körkort, och söker då det är ett lätt sätt att ge tillbaka till sektionen,
samt för att han gillar att skruva och hålla saker snygga. Den sökande har läst kursen Mekanik 2,
och påstår att det kommer installeras porrbelysning i helikoptern.

Beslut: Att välja Willem de Wilde till mekanisk bilnisse.

§22 Val av Spidera
Beslut: Att sätta en tidsbegränsning på 1 minut per intervju för framtida sökande, såvida det inte blir
fler sökande än platser.

§22 a Val av 2-10 nätmakare
De sökande är:

• Patrik Wallin Hybelius, F3. Har körkort, och påstår att han inte har erfarenhet av Heroku.

• Erik Bivrin, F2. Har körkort, och söker då det är roligt att arbeta med hemsidan, gärna i koppling
till åtkomsten av sångboken. Den sökande kan tänka sig designa en logotyp till Spidera, samt påstår
att sektionens hemsida har för tillfället minst 0 easter eggs men tipsar om att ta undersökningen
av detta som ett exjobb.

• Oskar Molin, TM2. Har körkort, och söker då det är spännande att lära sig nya saker.

• Martin Due, F2. Har körkort, och söker då han tidigare har suttit i Spidera och vill fortsätta med
detta. Den sökande tänker överraska med easter eggs på sektionens hemsida då det är oväntat, och
avslöjar därför inga datum för detta. Den sökande tog bort Djungelpatrullens kassörs rättigheter
från sektionens hemsida, men vill inte ta bort Focumateriet.

• David Hambraeus, F2. Har körkort, och söker då han tidigare suttit i Spidera och vill sitta igen då
det var roligt. Den sökande förstår sig inte på språket som använts för Heroku.

• Erik Carlsson, F3. Har körkort, och söker då han tidigare suttit i Spidera och tycker att det var
roligt.

• David Elinder, Engineering Mathematics and Computational Science. Har inte körkort. Den sökan-
de påstår sig kunna använda Google vid problem, och tänker inte avslöja easter eggs till sektionens
hemsida under sektionsmöten. Han uppmärksammar mötet om att han skrivit programmen för
motioner och äskningar under det föregående året.

• Ossian Eriksson, F2. Har körkort, och söker då han tidigare suttit i Spidera och det var roligt och
lärorikt. Den sökande visar intresse för att starta den nya servern då sektionens backupserver är
ur funktion.

• Åke Andersson, Applied Physics. Har inte körkort, och söker då han vill lära sig fler programme-
ringsspråk.

• Pontus Gustafsson, F1. Har körkort, och söker då det är roligt att arbeta med datorer. Den sökande
har tidigare skrivit webbservrar, men inget avancerat, och kan tänka sig att hacka lök.
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Mötet anser att alla de sökande verkar rimliga, och den blandning av både äldre och yngre studenter
gillas starkt.

Beslut: Att välja in Patrik Wallin Hybelius, Erik Bivrin, Oskar Molin, Martin Due, David Hambraeus,
Erik Carlsson, David Elinder, Ossian Eriksson, Åke Andersson och Pontus Gustafsson till nätmakare i
Spidera.

§23 Val av Fanfareriet
§23 a Val av flaggmarskalk
De sökande är:

• Petter Miltén, F4. Har körkort, och söker då han anser att han inte hunnit hissa flaggan tillräckligt
många gånger som tidigare sittande. Den sökande gillar den svenska flaggan, och tycker även att
Bohuslän har en mycket fin flagga.

Den sökande uppmärksammas ha fått tillgång till taket för första gången sedan 2014, och påstås ta
sitt arbete seriöst.

Beslut: Att välja in Petter Miltén till flaggmarskalk i Fanfareriet.

§23 b Val av 1-2 fanbärare
De sökande är:

• Ida Ekmark, F2. Har körkort, och söker då hon suttit som fanbärare tidigare vilket hon tycker var
roligt och vill därför sitta igen. Den sökande är ledig under tredje april samt under fanbärarkalaset
efter det.

• Karin Hult, F3. Har körkort, och söker då hon tycker det är roligt att klä upp sig och vill få mer
användning för chalmersmössan och sina balklänningar. Den sökande är inte ledig under tredje
april och troligtvis inte heller under fjortonde april. Hon tänker inte ha alla sina 3 balklänningar
på sig samtidigt, vare sig under cortège eller under årets kallare årstider. Den sökande vill flagga
för vilodagar, och hissar flaggstång i en fråga angående hiss eller diss utav denna.

Beslut: Att välja in Ida Ekmark och Karin Hult till fanbärare i Fanfareriet.

§24 Val av Bakisclubben
§24 a Val av 0-6 bakisar
De sökande är:

• Alexandru Golic, F2. Har inte körkort, och söker då det är roligt. Den sökande påstår att det kan
bli kul att sitta med personer som kan baka, trots att han inte själv kan det.

• Rakel Hellberg, F2. Har inte körkort, och söker då det är mysigt att baka. Den sökande kan tänka
sig sitta med personer som inte kan baka då det verkat ha gått bra än så länge.

• Karim Hasseli, F3. Har inte körkort, och söker då det är roligt att baka, och man blir ”fett” av
att äta bakelser. Den sökande påstår att när man blir ”fett” så blir man ”chonk”, och av det blir
man ”stonks”. Han påstår sig kunna räkna och att det bara är stundvis nivån på denna förmåga
sjunker, och därför påstår han sig kunna lära att skala upp recept.
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• William Colliander, F1. Har körkort, och söker då han tycker om att baka och laga mat till andra.
Den sökande tror att Bakisclubbens planering är det som under året har störst förbättringspoten-
tial, och påstår även att han är öppen för förslag till att klä ut sig till tomte vid nästkommande
sektionsmöte.

Tidigare sittande påstår att de sökande verkar som en bra grupp, och sedan skämtar mötet om
Karims rimlighetsnivå.
Beslut: Att välja in Alexandru Golic, Rakel Hellberg, Karim Hasseli och William Colliander till
bakisar, samt vakantsätta övriga 2 poster i Bakisclubben.

§25 Val av Gameboy
Beslut: Att sätta tidsbegränsning på 3 minuter per intervju för de sökande till Gameboy.

§25 a Val av 0-6 Gameboy
De sökande är:

• Erik Broback, F1. Har körkort, och söker då det är kul med brädspel och han tror intresset på
sektionen är stort. Den sökande kan tänka sig att arrangera tillsammans med andra sektioners
spelföreningar, och vill hitta en lösning till spelstölderna från Focus.

• Viktor Wernholm, F2. Har körkort, och söker på grund av sitt stora intresse för sällskapsspel. Den
sökande har tidigare varit med under arrangerade spelkvällar och vill kunna utveckla föreningen
med egna idéer för olika koncept, och vill gärna engagera sig i sektionen då det verkar mycket
roligt. Han påstår sig kunna tänka sig anordna en turnering i exempelvis schack, och är med i
3D-teamet och kan tänka sig använda det för att hjälpa gameboy.

• Andreas Bauner, F1. Har körkort, och söker då han gillar brädspel och tycker det är roligt att
kunna träffa andra för att spela. Den sökande tror sig kunna bidra med positiv energi till gruppen.

• Pontus Gustafsson, F1. Har körkort, och söker då han tycker att det är roligt att spela och spöa
folk på Carcassonne. Den sökande kan tänka sig stödja Gameboy även om han inte blir invald.

• William Colliander, F1. Har körkort, och söker då han tycker att sällskapsspel är kul. Den sökande
uttrycker även sin förkärlek till kaotiska strategier i strategispel.

• Mikael Eriksson, F1. Har körkort, och söker då han tycker om brädspel och att hålla i arrangemang
på kvällstid. Den sökande påstår att brädspel kan anpassas för att användas vid alla möjliga olika
tillfällen, samt att helvetet har en speciell plats åt de som stjäl brädspel.

• Mathilda Gustafsson, TM1. Har körkort, och söker för att hon gillar att spela spel, äta snacks, och
tror att det kan vara kul. Den sökande spenderar gärna mer pengar på snacks under spelkvällar,
och påstår sig möjligtvis ha hemliga planer att kombinera Gameboy och Fabiola i deras arbete.

• Leo Ånestrand, TM1. Har inte körkort, och söker då det är kul med spel och Gameboy kändes som
sättet för honom att engagera sig i sektionen. Den sökande vill gärna introducera gamla finurliga
spel in i sektionens spelkultur.

Alla de sökande påstås vara rimliga, och mötet är överens om att det vore kul att ha Mathilda med i
Gameboy för att ha en kvinnlig medlem. Hannes Bergström föreslår att möjligheten att sitta i Gameboy
skall gå till de som inte redan sitter i något då antalet sökande överskrider antalet platser i Gameboy.

Mötet ajourneras till 00:45!
Beslut: Att välja in Viktor Wernholm, Andreas Bauner, Pontus Gustafsson, Mikael Eriksson,
Mathilda Gustafsson och Leo Ånestrand till Gameboy.
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§26 Val av övriga funktionärsposter
Beslut: Att dra streck i debatten då utfrågning påbörjas vid alla kommande inval.

§26 a Val av Kräldjursvårdare
De sökande är:

• Alexandru Golic, F2. Har inte körkort, och söker då han vill bära Tilde och ta med Tilde till Umeå.
Den sökande har skrivit en sång som han framför inför mötet, och påstår sedan att han ej vet vad
Tilde är.

• Alfred Weddig, F2. Har körkort, och söker då det finns kräldjur på Focus vilket det inte skall göra.
Den sökande tänker bära Tilde.

Mötet nämner att Alexandrus sång var mycket fin, men att Alfred var väldigt intresserad av posten.
Mötet ajourneras till 00:59!

Beslut: Att välja Alfred Weddig till Kräldjursvårdare.

§26 b Val av Sektionsnörd
De sökande är:

• David Bååw, F1. Har körkort, och söker då han tycker det verkar kul. Den sökande kan svara på
specifika frågor om Dragos.

Den sökande påstås vara intresserad, engagerad, och definitivt kvalificerad. Herr talman tabbar sig
och säger att vi inte har mycket annat val.

Beslut: Att välja David Bååw till Sektionsnörd.

§26 c Val av 0-6 Sångförmän
Beslut: Att dra streck i debatten då persondiskussion påbörjas vid nästkommande inval.

De sökande är:

• Erik Bivrin, F2. Har körkort, och söker då han vill ändra stavfel som finns i sångboken. Den sökande
sjunger inte sin favoritlåt inför mötet.

• Alexandru Golic, F2. Har inte körkort, och påstår att han inte behöver fler argument än den sång
han sjöng tidigare under mötet.

• David Hambraeus, F2. Har körkort, och söker då han tycker att det är kul. Den sökande påstås
vara den enda person med musikalisk förmåga bland de sökande.

• Mijo Thoresson, F1. Har inte körkort, och söker då det är roligt med sånger. Den sökande ritar en
vacker G-klav på tavlan.

Beslut: Att välja in Erik Bivrin, Alexandru Golic, David Hambraeus och Mijo Thoresson, samt
vakantsätta övriga 2 poster i Sångförmän.
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§27 Övriga frågor
Det finns inga övriga frågor.

§28 Dumvästutdelning
De nominerade är:

• Karim Hasseli: Visste inte att Tobias Wallström och Tobias Wallström var samma person.

• Alexandru Golic: Ansvarig för ett problem som uppstod på ftek där alla blev kassör i Djungel-
patrullen även om de inte var medlemmar på ftek. Problemet hade med Google att göra och inte
ftek, och Alexandru är Google-ansvarig.

• Alexandru Golic: Alla närvarande under mötet var trötta och Alexandru bestämde sig för att sjunga
en egen sång med många besynnerliga verser.

• Sara Nordin Hällgren: Var matansvarig under styretkalaset. Gick in i köket under denna sittning
och blev bara gladare och gladare under kvällen, tills hon till slut inte mådde så bra. Svaret när
frågan om hon var okej var ”Men jag ÄLSKAR POTATIS”, och det visade sig då att Sara hade ätit
enorma mängder hasselbackspotatis doppad i gräddsås inne i köket och därför inte längre kunde
arbeta.

Fredrik Meisingseth representerar Sara Nordin Hällgren då hon själv inte är närvarande på mötet.

§28 a Final: Sara Nordin Hällgren vs Karim Hasseli
Karim Hasseli presenterar anledningen till att han vunnit dumvästen. Karim hade varit rösträknare vid
föregående sektionsmöte, men glömde bort hur man räknar och avslöjade hemliga resultat inför hela
mötet. Sara Nordin Hällgrens dumvästnominering ställs mot Karim Hasselis dumvästnominering.

Mötet finner Sara Nordin Hällgren dum nog att ta över dumvästen.

§29 Mötets avslutande
Mötet avslutas 01:17 av Fysikteknologsektionens talman David Winroth!
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Bilagor

A Verksamhetsberättelse FnollK 2019

B Revisionsberättelse FnollK 2019

C Verksamhetsberättelse FARM 2019

D Revisionsberättelse FARM 2019

E Verksamhetsplan FnollK 2020

F Verksamhetsplan FARM 2020

G Proposition - Uppstädning av styrdokument

H Proposition - Uppstartandet av sektionsföreningen Fabiola

I Proposition - Omskapandet av FIF som sektionsförening

J Proposition - Omskapandet av Foton som sektionsförening

K Motion - Motionmotionen

L Motionssvar - Motionmotionen

M Motion - Livet-motionen

N Motionssvar - Livet-Motionen

O Motion - Miljö- och hållbarhetspolicy

P Miljö- och hållbarhetspolicy

Q Motionssvar - Miljö- och hållbarhetspolicy
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Verksamhetsrapport
FnollK 19

2020-02-01

Verksamhetsrapport FnollK 19

Gällande perioden 2019-01-01 till 2019-12-31

1 Kommittén

Kommittén har under verksamhets̊aret best̊att av följande medlemmar:

Ordförande: Hugo Lom
Vice Ordförande: Lina Wincent

Kassör: Thea Mattsson
Ledamöter: Arvid Andersson, Fredrik Nyström Lindé, Mats Richardson,

Linus Sundström (under perioden 2019-01-01 till 2019-07-30)

2 Verksamhet under V̊aren

I början av v̊aren lade FnollK 19 grunden till sin verksamhet. FnollK 19 deltog p̊a flera av
k̊arens och högskolans workshops och utbildningar. FnollK 19:s budget blev godkänd. FnollK 19
gick p̊a flertalet möten med MoS och PA för b̊ada programmen samt Fysikteknologssektionens
föreningar och kommittéer. Phaddrar delades in i phaddergrupper, puffenkät skickades ut med
information och möjlighet för puffning under Mottagningen, lokaler blev bokade och modulen
skriven och inskickad till tryckeri. Det arrangerades en mini-mottagning samtidigt som fysik- och
matematik-provet i samfund med FREK.

3 Sommaren och Mottagningen

I början av sommaren ägnades en hel vecka åt planering inför Mottagningen. Efter denna skic-
kades modulerna ut. Tv̊a veckor innan Mottagningen hölls ytterligare tv̊a planeringsveckor för
detaljplanering. Här hade FnollK 19 flertalet möten med sektionsaktiva inför deras arrangemang.
All arrangemangen under Mottagningen planerades utifr̊an att varje Nollan ska ges möjlighet att
ha fritidsaktiviteter alla dagar under Mottagningen, lära känna kompisar, känna sig inkluderade
i sektionen och Mottagningen samt ges möjligheten att klara alla tentor. Under Mottagningen
gick FnollK 19 p̊a MoS-möten för att stämma av mot MK. Räknestugor samt rekryterande av
räkneledare till dessa arrangerades tillsammans med PA för Teknisk Fysik.

4 Hösten

Under hösten utvärderade FnollK 19 Mottagningen b̊ade internt och extern med sektionens
kommittéer samt med hjälp av ett formulär som skickades ut till alla F-Nollan. Statistik fr̊an
MK:s utvärdering av Mottagningen togs del av. FnollK 19 planerade och utförde en aspning
som ledde till ett inval av samtliga poster.

5 Sammanfattning

FnollK 19 har under året planerat och samordnat en mottagning för F-Nollan i linje med FnollK
19 verksamhetsplanering. Mottagningen och verksamheten har grundligt utvärderas för att bidra
till ett lyckat nästa år. En aspning arrangerades och ledde till inval av FnollK 2020.
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Verksamhetsberättelse
FARM 2019

2020-02-20

Verksamhetsberättelse

FARM

FARM, Fysikteknologsektionens arbetsmarknadskommitté, har under 2019 året enligt verksam-
hetsplanen åtagit sig tre primära uppdrag med följande rangordning;

i arrangera sektionens arbetsmakrnadsmässa,

ii arrangera fysiska evenemang s̊asom lunchföreläsningar, företagsbesök, branschkvällar m.m.
och

iii etablera nya förteagskontakter och -samarbeten.

Sektionens arbetsmarknadsmässa — FARMMÄSSAN — utgjorde självfallet FARM 2019:s största
och viktigaste projekt som ämnade dels att beh̊alla mässans kontinuitet, som hade saknats innan
2018, och dels att bygga upp p̊a det mässkoncept som FARM 2018 hade utformat. Mässan
möjliggjorde att FARM 2019 kom i kontakt med m̊anga nya företag s̊asom Opera, Infotiv, SmartR
och Astecon samtidigt som den redan befintliga relationen med en rad andra företag s̊asom
Jeppesen (nuvarande Boeing), Syntronic, SAAB och Zenuity förstärktes. Mässan utgjorde ocks̊a
FARM 2019:s största inkomst- och utgiftskälla p̊a cirka 126 000, 00 respektive 47 00, 00 kro-
nor, där den sistnämnda huvudsakligen omfattades av mässmiddag och -katalog samt hyrda
möbler. FARMMÄSSAN 2019 uppfattades s̊aväl positivt som produktivt av b̊ade sektionsmed-
lemmarna och de deltagande företagen, vilka visade stort intresse att delta i kommande mässor.
Trots att mässan utvecklades i många aspekter, s̊asom logistik, PR, antal deltagande samt
relevanta företag och kommunikation med företagen, förekom brister i andra aspekter s̊asom
de olika företagsföredragen samt -exponeringen. Tack vare ett produktivt utbyte av idéer med
företagsrepresentanter och sektionsmedlemmar har n̊agra goda förslag kommit fram för att kun-
na åtgärda den förstnämnda bristen. Exponeringsbristen kvarst̊ar en betydande fr̊aga till de
nästkommande åren d̊a fysikteknologsektionen saknar en ändam̊alslämplig mässlokal som erbjuder
uppskattningsvis lika mycket exponering till alla deltagande företagen samt större golvyta för
att kunna bjuda in fler än 15 företag som för närvarande kan rymmas i lokalerna Signes och
Studiehallen.

Att arrangera fler lunchföreläsningar än de tidigare åren har varit en stor utlovad verksamhetsplan
för FARM 2019. Under 2019 året arrangerade FARM 5 lunchföreläsningar som dessvärre blev färre
än året innan med 7 lunchföreläsningar. Den avgörande anledningen ligger bakom att företagen
valt att exponera sig via marknadsföringskanalerna samt mässan istället för lunchföreläsningar,
trots att FARM erbjudit en relativt l̊ag (i jämförelse med andra arbetsmarknadsgrupper) prisbas
för en lunchföreläsning. FARM 2019 anordnade 3 studiebesök under 2019 året.

Under 2019 året p̊abörjade FARM kontakt med en rad nya företag i samband med marknadsföring
av alika slag, fysiska evenemang samt mässan. N̊agra exempel av de företagen och organisationerna,
som även nämnts ovan, är Bit Addict och FOI som som dels arrangerade en lunchföreläsning
och dels deltog i mässan och Bluetest och KING som marknadsförde sig vid sammanlagt 6
återkommande tillfällen. Samtidigt förstärkte FARM 2019 sitt samarbete med sina tidigare
partner s̊asom SAAB och Jeppesen som dels arrangerade en lunchföreläsning och dels deltog i
mässan och Accenture, Capacent och McKinsey & Company via olika marknadföringstillföllen.
FARM 2019:s ständiga strävan har varit att utvidga sina kontaktmöjligheter och skriva l̊angsiktiga
samarbetsavtal med dessa ovannämnda företag.

FARM 2019:s övrig verksamhet har delvis omfattats av alumnikontakt i form av dels programmet
veckans alumn, och dels initiering av mentorskapsprogram som inte funnits p̊a fysikteknologset-
kionen sedan m̊anga år tillbaka. Veckans alumn har visserligen beskrivits givande och lärorik av
sektionsmedlemmar men har endast löpt under första och andra kvartalen och inte vid tredje
och fjärde kvartalen p̊a grund av mässan tunga arbetsbelastning p̊a gruppen. Vidare befinner
sig mentorskapsprogrammet vid sina första livskeden med cirka 10 adepter/mentorer, där det
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finns utrymme för utveckling och förbättring av programmet. Den andra delen av FARM 2019:s
övriga verksamhet gällde sektionsarrangemangen med ett stort fokus p̊a mottagningsperioden där
FARM fick chansen att exponera sig mot sektionsmedlemmarna med en rad olika arrangemang
s̊asom alumnikvällen, SSNFF och FARM-brunch.

Sammanfattningsvis har FARM 2019 uppn̊att i sin helhet de målsättningar som fastställts vid
FARM 2019:s verksamhetsplan och tjänat en inkomstvinst p̊a cirka 146 000, 00 kronor under
verksamhets̊aret.
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Verksamhetsplan FnollK 2020 

1. FnollK 20 har som mål att alla Nollan som vill ska 
klara första tentan. 
För att uppnå detta vill FnollK att de välfungerande räknestugorna ska fortsätta 
utvecklas. Arrangemang ska läggas så att Nollan i största mån har tid till sina studier. 
Även studierelaterade arrangemang ska planeras och utföras, gärna i samarbete med 
andra sektioner. FnollK vill även uppmuntra phaddrarna till att hjälpa Nollan att utveckla 
god studieteknik under mottagningsveckorna. 

2. FnollK 20 har som mål att alla Nollan som vill ska 
hitta en kompis  
Arrangemang ska utformas så att Nollan har möjlighet att umgås med och lära känna 
många personer. Under mottagningen ska phaddergrupperna erbjuda tillfällen för Nollan 
att umgås med andra phaddergrupper. 

3. FnollK 20 har som mål att utveckla de 
arrangemang som sker under mottagningen  
Med hjälp av underlag från tidigare år i form av utvärderingar från både tidigare FnollK 
och andra sektionsföreningar vill FnollK 20 förbättra och förändra de arrangemang som 
behöver det. 

4. FnollK 20 har som mål att bevara puffkulturen på 
sektionen 
FnollK ser positivt till att låta puffar hjälpa till på olika arrangemang och kommer att 
jobba med att upplysa sektionsmedlemmar om hur de kan hjälpa till och uppmuntra det. 
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5. FnollK 20 har som mål att Nollan ska lära känna 
Chalmers och dess föreningar på sektionsnivå och 
kårnivå 
Genom att promota olika föreningars arrangemang på ett tydligt sätt och ge så många 
föreningar som möjligt plats i mottagningsschemat vill FnollK ge Nollan en chans att få 
kontakt med föreningar, kommitteer och funktionärer på Chalmers.  

6. FnollK 20 har som mål att utveckla 
arbetsfördelning och arbetssätt inom kommittén 
Med grund i föregående års utveckling av det gemensamma och postspecika arbetet vill 
FnollK fortsätta utveckla arbetssättet inom kommitten för att underlätta nollK:ns 
arbetsbelastning och på så sätt bidra till en roligare mottagning, för både Nollan och 
FnollK. 

7. FnollK 20 har som mål att mottagningen ska vara 
för alla 
Under mottagningen ska flertalet olika arrangemang utföras. Alla som vill ska vara 
välkomna att delta på så mycket de vill. FnollK skall ha en medvetenhet och lyhördhet 
kring eventuella inslag som kan påverka en upplevelse av uteslutning eller kränkning och 
motverka dessa. 
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Verksamhetsplan FARM 2020

Bakgrund

Tack vare föreg̊aende FARM:s arbeten med att utveckla och organisera verksamheten finns det
en stabil grund för b̊ade FARM 2020 och framtida FARM:s att st̊a p̊a. Detta gör att fokus oftare
kan skiftas till annat än problem som ofta berör nyupstartade verksamheter. Detta året tänker
FARM 2020 särskilt fokusera p̊a att öka lönsamheten. Ett konkret exempel p̊a detta är diverse
prishöjningar och ett fortsatt arbete med att n̊a ut till nya företag samtidigt som FARM 2020
vill beh̊alla alla värdefulla företagskontakter som etablerats under föreg̊aende år. FARM 2020
ska fortfarande jobba h̊art med att synas p̊a mottagningen samt göra aspandet s̊a roligt som
möjligt d̊a söktrycket till nästa års FARM gärna f̊ar bli större om FARM ska fortsätta växa.
Sammanfattningsvis kan man säga att FARM 2020 tänker fortsätta där FARM 2019 avträdde
men arbeta mer fokuserat p̊a sin kärnverksamhet och göra denna mer lönsam.

Mål

FARM vill under kommande år:

1. Erbjuda sektionsmedlemmar m̊anga varierande arbetsmarknadsrelaterade arrangemang och
möjligheter att skapa företagskontakter för framtiden.

2. Bibeh̊alla, utveckla och skapa nya kontakter med m̊anga företag relevanta för F- och TM-
studenter för att nu och i framtiden underlätta FARM:s arbete.

3. Stärka FARM:s och Fysikteknologsektionens varumärke ut̊at och aktivt arbeta för att F-
och TM-studenter ska vara högattraktiva p̊a arbetsmarknaden.

4. Öka kunskapen i arbetsmarknadsrelaterade fr̊agor bland sektionens medlemmar.

5. Öka medvetenheten om och insynen i FARM:s verksamhet och arbete bland sektionens
medlemmar.

6. Öka lönsamheten i FARM:s verksamhet.

Strategi

FARM skall under året uppn̊a m̊alen genom att (siffrorna i hakparentes anger vilket m̊al som
punkten kopplar till):

i Arbeta för att skapa fler l̊angsiktiga avtal med företag samt aktivt söka nya företagssamarbeten.
[1,2,3]

ii Arrangera en arbetsmarknadsmässa för F- och TM-studenter. [1,2,3,4]

iii Arrangera lunchföreläsningar, branschkvällar och liknande tillsammans med företag som rik-
tar sig mot F- och/eller TM-studenter. [1,2,3,4,5]

iv Skapa och förvalta en GDPR-vänlig databas av företagskontakter och säkerställa att denna
blir av hög prioritet att underh̊alla i framtiden. [2,5]

v Synas p̊a och delta i mottagningen och andra sektionsövergripande arrangemang. [4,5]

vi Organisera FARM:s hemsida. [3]

vii Genomföra en prishöjning p̊a de tjänster som erbjuds och fokusera p̊a FARM:s kärnverksamhet.
[6]
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppstädning av styrdokument

Bakgrund

Styrdokument utgör grunden varp̊a sektionen är byggd. Viktigast av dessa är sektionens stadgar och
reglemente som b̊ada är mycket välarbetade. Trots detta har det p̊a senare tid uppmärksammats att
vissa paragrafer är utdaterade eller ofullständiga och sektionsstyrelsen önskar s̊aledes nu ändra p̊a dessa.
Eftersom ändringarna är relativt sm̊a ans̊ags det lämpligt att presentera dem i en och samma proposition
vars syfte är att täppa igen h̊al och stärka sektionens styrdokument.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

Stadgeändringar

att under 2.6.1 i stadgan göra följande ändring:

F- eller TM-teknolog har rätt att efter avslutade eller definitivt avbrutna studier skriftligen ansöka om
seniormedlemskap av sektionsstyrelsen som därefter fastställer seniormedlemskap. Seniormedlem
kvarst̊ar som seniormedlem s̊a länge sektionsavgift betalas en summa motsvarande sektionsavgiften
skänks till sektionen.

att under 4.3.6 i stadgan göra följande ändring:

Om sektionsstyrelsen avsätts genom misstroendevotum skall interimstyrelse och ny valberedning väljas.
Interimstyrelsen Talmanspresidiet utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie styrelse
skall väljas. Detta sektionsmöte skall h̊allas inom 15 läsdagar. Interimstyrelsen övertar ordinarie
styrelses befogenheter och skyldigheter tills ny ordinarie styrelse är vald, men f̊ar endast handha
löpande ärenden. Inom fyra veckor fr̊an valet av den nya styrelsen skall ett bokslut för perioden fram
till och med datumet för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband med avsättandet
om detta bokslut skall upprättas av avg̊aende styrelse eller den nya styrelsen. Den nya styrelsen
skall ej h̊allas ansvarig för brister i denna ekonomiska redovisning.

att under 5.12.1 i stadgan göra följande ändring:

Personval skall ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmötesdeltagare.
I det fall d̊a det finns fler sökande än antalet platser skall personval ske med sluten omröstning. I
annat fall skall personval ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmötesdeltagare.
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Reglementesändringar

att lägga till 8.1.3 i reglementet:

Studienämnden har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.4.2 i reglementet:

Farm har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 januari till 31 december.

att lägga till 9.5.2 i reglementet:

FnollK har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 januari till 31 december.

att lägga till 9.6.2 i reglementet:

F6 har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.7.2 i reglementet:

Djungelpatrullen har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 9.8.2 i reglementet:

Focumateriet har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 juli till 30 juni.

att lägga till 15.2.1 i reglementet:

Uppst̊ar tolkningstvis om detta reglementes tolkning skall fr̊agan hänskjutas till sektionens inspektor.
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Uppstartandet av sektionsföreningen Fabiola

Bakgrund

Trots att de tidigare inte officiellt varit en förening p̊a Fysikteknologsektionen s̊a har medlemmarna i
Fabiola varit aktiva och arrangerat flera evenemang där kvinnor p̊a sektionen kunnat umg̊as utanför
sina studier. Föreningens syfte är att agera som en knytpunkt för de kvinnor som läser teknisk fysik
och teknisk matematik, arbeta för att flera kvinnor ska f̊a upp ögonen för programmen och tekniska
utbildningar i allmänhet samt verka för jämställdhet p̊a sektionen. Styret ser mycket positivt p̊a denna
förening s̊aväl som ambitionerna hos deras medlemmar och anser därför att det vore ett lysande tillskott
till sektionen.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 10.2.1 i reglementet göra följande ändring:1

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:2

• Fabiola.3

att i reglementet lägga till paragraf 10.4 Fabiola4

att lägga till 10.4.1 i reglementet:5

Fabiola best̊ar av 1-10 ledamöter varav en väljs internt till ordförande. Fabiola innehar inga förtroendeposter.6

att lägga till 10.4.2 i reglementet:7

Det åligger Fabiola:8

att arrangera evenemang riktade mot kvinnor p̊a sektionen.9
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Omskapandet av FIF som sektionsförening

Bakgrund

Medlemmarna i FIF har sedan länge visat intresse för att utvecklas som förening. Utökande av verksamhet
i form av mer regelbundna arrangemang och fler samarbeten med andra sektioner har ökat behovet av
struktur, s̊a som att kunna sköta sin egna bokföring eller ha en mer omfattande aspning. P̊a grund
av ovanst̊aende argument anser styret att FIF är en god kandidat till att bli en av sektionens första
sektionsföreningar.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 11.1.1 i reglementet göra följande ändring:1

Fysikteknologsektionens sektionsfunktionärer är:2

• Fysikteknologsektionens informationsskrift, Finform.3

• Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF.4

• S̊angförmännen.5

• Revisorer.6

• Fysikteknologsektionens skyddshelgon Dragos.7

• Fanfareriet.8

• Bilnissar.9

• Blodgruppen.10

• Kräldjursv̊ardare.11

• Dumvästinnehavare.12

• Bakisclubben (BC).13

• Fysikteknologsektionens webbgrupp, Spidera.14

• Sektionsnörd.15

• Baln̊agonting.16
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• Game boy17

• Piff och Puff18

• Foton19

att under 10.2.1 i reglementet göra följande ändring:20

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:21

• Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF.22

att i reglementet stryka paragraf 11.4 Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF23

att i reglementet lägga till paragraf 10.4 Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF24

att lägga till 10.4.1 i reglementet:25

FIF best̊ar av följande poster:26

• Ordförande.27

• Kassör.28

• 0-7 ledamöter.29

Där ordförande och kassör är förtroendeposter.30

att lägga till 10.4.2 i reglementet:31

FIF har ett verksamhets̊ar som g̊ar fr̊an 1 april till 31 mars.32

att lägga till 10.4.3 i reglementet:33

Verksamheten skall drivas i icke vinstdrivande syfte. Vid räkenskaps̊arets slut skall föreningens tillg̊angar34

upp till 0,659 basbelopp överg̊a till nästkommande års förening. Tillg̊angar därutöver tillfaller35

sektionen. Visst utrymme för representation f̊ar förekomma.36

att lägga till 10.4.4 i reglementet:37

Det åligger FIF:38

att främja idrottskulturen p̊a sektionen genom att arrangera regelbundna träningar.39

att handha idrottsmaterial samt sköta utl̊aning av denna till sektionsmedlemmar.40

att lägga till 10.4.5 i reglementet:41

Det åligger FIF:s ordförande:42
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att tillse att FIF:s åligganden utförs.43

att leda FIF:s arbete.44

att fungera som kontaktlänk mellan FIF och andra föreningar p̊a sektionen samt tillse att kontakt45

med andra sektioners idrottsföreningar uppeh̊alls.46

att tillsammans med kassören ansvara för FIF:s ekonomi.47

att tillsammans med kassören presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet efter verksam-48

hets̊arets slut.49

att lägga till 10.4.6 i reglementet:50

Det åligger FIF:s kassör:51

att tillsammans med ordföranden ansvara för FIF:s ekonomi.52

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande FIF:s ekonomi.53

att tillsammans med ordföranden presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet efter verk-54

samhets̊arets slut.55

att lägga till 10.4.7 i reglementet:56

Det åligger FIF:s övriga ledamöter:57

att hjälpa FIF:s ordförande att efterfölja FIF:s åligganden.58
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Fysikteknologsektionen

Proposition - Omskapandet av Foton som sektionsförening

Bakgrund

Foton har under sitt första år som funktionärsförening visat stort engagemang och en strävan efter att
ha en mer central roll p̊a sektionen. Styret anser att en position som sektionsförening hade gett Foton
mer utrymme att växa d̊a de bland annat f̊ar en tydligare struktur och mer möjlighet till representation.
Styret önskar s̊aledes att med denna proposition omskapa Foton som en sektionsförening samt ge dem
n̊agra väldefinierade åligganden.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under 11.1.1 i reglementet göra följande ändring:1

Fysikteknologsektionens sektionsfunktionärer är:2

• Fysikteknologsektionens informationsskrift, Finform.3

• Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF.4

• S̊angförmännen.5

• Revisorer.6

• Fysikteknologsektionens skyddshelgon Dragos.7

• Fanfareriet.8

• Bilnissar.9

• Blodgruppen.10

• Kräldjursv̊ardare.11

• Dumvästinnehavare.12

• Bakisclubben (BC).13

• Fysikteknologsektionens webbgrupp, Spidera.14

• Sektionsnörd.15

• Baln̊agonting.16
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• Game boy17

• Piff och Puff18

• Foton19

att under 10.2.1 i reglementet göra följande ändring:20

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:21

• Foton.22

att i reglementet stryka paragraf 11.18 Foton23

att i reglementet lägga till paragraf 10.4 Foton24

att lägga till 10.4.1 i reglementet:25

Foton best̊ar av 1-6 ledamöter varav en väljs internt till ordförande. Foton innehar inga förtroendeposter.26

att lägga till 10.4.2 i reglementet:27

Det åligger Foton:28

att löpande dokumentera sektionens arrangemang.29

att i samband med arbetsmässor arrangera porträttfotografering.30

att stödja sektionens kommittéer och nämnder vid behov av filmning eller fotografering.31



Motion om Motionmotionen Mijo Thoresson

Motion om
Motionmotionen

Mijo Thoresson

Bakgrund

När man sitter och skriver en massa motioner kan det vara sv̊art att f̊a n̊agon motion, vilket känns
ironiskt. För att bättra detta bör en obligatorisk motionsrunda runt Chalmers Campus (Johanneberg,
finns det n̊agon annan?) ing̊a i varje inskickad motion. Detta skulle ocks̊a fördubbla mängder motioner
för mötet iochmed att vi d̊a f̊ar tv̊a för en.

Yrkande

att Jag yrkar p̊a att det skall ing̊a ett obligatoriskt motionspass runt campus Johanneberg vid inskic-
kandet av en motion till sektionsmötet.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Motionmotionen

2020-02-20

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Motionmotionen

Bakgrund

Motion är bra men demokrati är bättre. D̊a styret anser att denna motion skulle försv̊ara motionspro-
cessen betydligt och avskräcka folk fr̊an att göra sin röst hörd vill de yrka p̊a att avsl̊a motionen i sin
helhet. Styret vill däremot trycka p̊a att ifall det är motion man är ute efter s̊a är FIF:s arrangemang
ett ypperligt tillfälle att införskaffa sig detta samt att om man brinner för löpning s̊a brukar FIF även
subventionera deltagaravgiften till Göteborgsvarvet.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om Livet-motionen Mijo Thoresson

Motion om
Livet-motionen

Mijo Thoresson

Bakgrund

Sektionsmötet är väl n̊agorlunda kul som det är, men det har definitivt förbättringspotential. En sak
som är pepp p̊a sittningar är när alla sjunger Livet tillsammans. Detta skulle vara kul att göra i början
av varje sektionsmöte ocks̊a.

Yrkande

att Jag yrkar p̊a att mötets öppnande görs genom att talmanspresidiets ordförande tar upp Livet.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Livet-motionen

2020-02-20

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Livet-motionen

Bakgrund

Livet är härligt. Däremot ans̊ag inte föreg̊aende sektionsmöte att ett liknande förslag var s̊a härligt. D̊a
sektionsmedlemmarna uttryckt att de ej önskar ta upp en l̊at i början av varje sektionsmöte anser styret
att det troligtvis även är sant i detta fall.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om Miljö- och h̊allbarhetspolicy
Albin Ahlbäck, Felix Augustsson,
Tobias Gabrielii, Viktor Rehnberg

Motion om

Miljö- och h̊allbarhetspolicy

Albin Ahlbäck, Felix Augustsson,
Tobias Gabrielii, Viktor Rehnberg

Bakgrund

Sektionen arbetar för tillfället inte aktivt med miljö- och h̊allbarhetsfr̊agor. Detta ins̊ags under hösten
2019, och därför tillsattes en arbetsgrupp för att starta arbetet. Denna miljöpolicy är ett första steg
för att börja jobba med fr̊agorna som tagits fram av den arbetsgruppen. Policyn har som syfte att vara
ett grunddokument som inte kräver stora förändringar fr̊an år till år. Punkten ”Det ska finnas rutiner
för uppföljning, genomföring samt förnyelse av miljö- och h̊allbarhetsarbete p̊a sektionen” bland m̊alen i
policyn anser vi innebär att det förutom policyn borde finnas n̊agon annan typ av dokument som förnyas
fr̊an år till år, som har mer specifika m̊alsättningar som är relevanta för sektionens d̊avarande miljö- och
h̊allbarhetsarbete. Exakt vilken typ av dokument detta ska vara, och av vilka det ska tas fram är n̊agot
som arbetsgruppen ämnar fortsätta arbeta p̊a.

Yrkande

att lägga till följande uppdrag i mål- och visionsdokumentet:

• Bedriva en miljövänlig och h̊allbar verksamhet.

att lägga till följande m̊alrubrik med medföljande m̊al i m̊al- och visionsdokumentet:

Bedriva en miljövänlig och h̊allbar verksamhet.
Fysikteknologsektionen har som m̊al att:

12. Sektionen ska ha och efterfölja en miljö- och h̊allbarhetspolicy.

att fastsl̊a det bifogade dokumentet ”Miljö- o ch h̊allbarhetspolicy” som sektionens miljö- och h̊allbarhetspolicy.

1



Göteborg
2020-02-19

Miljö- och hållbarhetspolicy

Bakgrund

På grund av rådande miljöförstöring och brist i hållbarhetstänk har Fysikteknologsektionen ska-
pat denna policy som är tänkt att användas som en övergripande guide till miljö- och hållbar-
hetsarbetet inom, samt för, sektionen.

Vision

Sektionens vision är att sektionen ska uppfylla sina ändamål med så positiv påverkan på om-
världen som möjligt. Därmed kan sektionsmedlemmar förlita sig på att sektionen gör det bästa
möjliga för att sektionsmedlemmar ska ha ett så miljövänligt och hållbart deltagande som möjligt
i sektionen.

Omfattning

Denna policy täcker arrangemang och annan verksamhet som använder sig av sektionens namn,
ekonomiska resurser och/eller lokaler.

Mål

De mål som sektionen siktar mot i sitt miljö- och hållbarhetsarbete är att:

• Sektionen ska värna om miljö- och hållbarhet.

• Sektionens miljö- och hållbarhetsarbete ska utgå från forskning, inte någon annan
agenda.

• Det ska �nnas rutiner för uppföljning, genomföring samt förnyelse av miljö- och

hållbarhetsarbete på sektionen, inklusive denna policy. Miljö- och hållbarhetsarbete är
en långsiktig process, vilket innebär att det ofta kommer att vara olika individer som startar
respektive avslutar projekt. Eftersom förutsättningarna för genomförande av arbetet samt
forskningens uppfattning av ett hållbart samhälle kan komma till att ändras, kan denna
policy och dess genomförande kräva revidering och anpassning.

• Sektionsmedlemmar ska veta att sektionen har en miljö- och hållbarhetspolicy.

• Alla sektionsmedlemmar ska kunna hitta information och veta hur de kan på-

verka sektionens miljö- och hållbarhetsarbete samt policy.

• Sektionen ska tillhandahålla verktyg och resurser till sektionsmedelemmar så

att denna policy kan följas. Ansvaret för att genomföra miljö- och hållbarhetsarbetet
ska inte bara ligga på enstaka individer, det behöver även stöttas systematiskt av sektionen.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Miljö- och h̊allbarhetspolicy

2020-02-20

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Miljö- och h̊allbarhetspolicy

Bakgrund

Att faktorer s̊a som miljö och h̊allbarhet ständigt bör tas i beaktande är en självklarhet. Detta är även
sant när det kommer till sektionens verksamhet. Som motionären p̊apekar s̊a är detta emellertid inte
fallet i nuläget, b̊ade p̊a sektionen men även för högskolan som helhet. Styret anser att arbetsgruppen
har gjort ett mycket bra jobb med denna policy d̊a den konkretiserar förbättringsomr̊aden samt banar
väg för framtida vidareutveckling av sektionens verksamhet ur ett miljöperspektiv.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.
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