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§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 17.28 av Fysikteknologsektionens talman Erik Broback.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Talman Erik Broback meddelar att mötet är utlyst korrekt och i tid. Han frågar mötet om det anses vara
behörigt och beslutsförigt.

Sektionsmötet beslutar

att anse mötet behörigt och beslutsförigt enligt stadgarna.

§3 Val av justerare

Efter en längre tystnad nominerar Ruben Seyer sig själv och David Winroth till justerare.

Sektionsmötet beslutar

att välja Ruben Seyer och David Winroth till justerare.

§4 Val av rösträknare

Tarek Alhaskir nominerar sig själv och Albert Vesterlund nominerar Mijo Thoresson till rösträknare.

Sektionsmötet beslutar

att välja Tarek Alhaskir och Mijo Thoresson till rösträknare.

§5 Fastställande av föredragningslistan

Alexandru Golic yrkar på att flytta punkt §16 Motioner till precis före punkt §15 Verksamhets- och revisions-
berättelser.

Sektionsmötet beslutar

att flytta punkt §16 Motioner till punkt §15 och justera numrering av efterkommande punkter.

att fastställa föredragningslistan med ändring.
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§6 Antagande av mötesordning

Tidigare Talman Ruben Seyer har lagt förslag på mötesordning i enlighet med punkt 5.3.1 i reglementet. Han
meddelar att han gjort ändringar för att förbättra mötesordningen jämfört med förra årets.

Sektionsmötet beslutar

att anta den föreslagna mötesordningen.

§7 Adjungeringar

David Winroth vill bli adjungerad, då han planerar att söka särskild ledamot under mötet. Oliver Thim vill bli
adjungerad då han ska presentera verksamhetsberättelsen för Studienämnden SNF 20/21 under mötet. Anton
Wikström vill bli adjungerad då han också ämnar söka särskild ledamot.

Sektionsmötet beslutar

att adjungera David Winroth, Oliver Thim och Anton Wikström.

§8 Fyllnadsval

§8a Talmanspresidiet

§8a i Val av vice talman

Det finns en sökande:

• Viktor Salomonsson

Viktor Salomonsson går tredje året på TM. David Winroth frågar vilket av sektionens styrdokument som är
Viktors favorit. Han svarar ”ja”. Emma Ödman frågor om Viktor kan hålla igång projektorn under resten av
mötet. Det tror Viktor att han ska lyckas med. Alexandru Golic frågar om Viktor kan visa sina xi skills, genom
att skriva ett ξ på tavlan. Han gör detta till applåder från mötet. Albert Vesterlund frågar om han kommer
vara en vis vice talman, vilket han svara att han kommer vara. Linnea Hallin frågar om han passar i hatt.
Viktor svarar att han är väldigt fin i hatt. Ruben Seyer frågar hur många av mötesdeltagarnas namn Viktor
kan. Han säger att han siktar på 109, fast det endast är 103 injusterade vid tillfället. Alexandru frågar vilket
bästa hattmaterialet är, vilket Viktor tycker strå.

Sektionsmötet beslutar

att välja in Viktor Salomonsson som vice talman.

Talman Erik Broback yrkar på att direktjustera punkten.

Sektionsmötet beslutar

att direktjustera punkt §8ai Val av vice talman.

Talman Erik Broback beslutar att ajournera mötet enligt §8.2 i den antagna mötesordningen, för att ge den
nyinvalde vice talman möjligheten att påbörja sitt arbete. Mötet ajourneras i 10 minuter från 17:54.
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§9 Föregående mötesprotokoll

Talman ajournerar mötet i ytterligare 10 minuter från 18:04.

Ruben Seyer informerar om att det föregående protokollet justerades och anslogs i tid.

Sektionsmötet beslutar

att godkänna det föregående mötesprotokollet och lägga det till handlingarna.

§10 Uppföljning av beslut

Inga beslut att följa upp.

§11 Fastställande av beslut

Ett flertal beslut har tagits av Styret under den senaste läsperioden.

§11a Avsägelser
Sektionsmötet beslutar

att fastställa sektionsstyrelsens beslut att entlediga:

• Maja Rhodin som ledamot i F6 21/22.

§11b Fyllnadsval
Sektionsmötet beslutar

att fastställa sektionsstyrelsens beslut att välja:

• Hugo Bäckman som veckobladerist i SNF.
• Josef Jörgenssen som vice ordförande i SNF.
• Sanna Berntsson som oberoende ledamot i JämF.
• Ludwig Gustavsson som ledamot i BalNgt.
• Alexanru Golic som revisor för verksamhetsåret 21/22
• Hedvig Wennberg som ledamot i Valberedningen 21/22.
• Rebecka Mårtensson som ledamot i F6 21/22.
• Rakel Hallberg som ledamot i Valberedningen 21/22.
• Matilda Hellström som nätmakare i Spidera.

§11c Godkännande av ledamöter till programråd
Sektionsmötet beslutar

att fastställa Sektionsstyrelsens beslut att välja:

• Carin Lundqvist och Mijo Thoresson till F:s programråd
• Linnea Hallin och Albert Vesterlund till TM:s programråd
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§12 Meddelanden

§12a Talmanspresidiet
Talman Erik Broback håller i en längre förklaring om hur sektionsmötet fungerar, inkluderande votering och
dumvästnominering.

§12b Sektionsstyrelsen
Sektionsordförande Carl Strandby presenterar vad som gjorts den gångna läsperioden. Han nämner att mottag-
ningen gick bra och att renoveringen av Focus har slutförts. Kommande läsperiod kommer aspningar för FnollK
och FARM hållas. Det kommer även hållas en ‘’minimottagning” för studenter i årskurs 2 och 3 för att dessa ska
få chansen att träffas efter ett år på distans. Styrelsen kommer arbeta med att förverkliga verksamhetsplanen
som ska klubbas senare i mötet.
Sekreterare i styrelsen Linnea Hallin berättar att det genomförts en uppdatering av sektionens styrdokument.
Exempelvis har sektionsposter som tidigare saknats lagts till.
Tidigare informationsansvarig i styrelsen Albert Vesterlund berättar att miljöpolicyn fallit lite mellan stolar-
na. Tarek Alhaskir frågar om det kommer göras något med miljöpolicyn. Carl Strandby berättar att den nya
miljöpolicyn kommer läggas upp på ftek. Tidigare Talman Ruben Seyer menar på att det fallit mellan stolarna
hos talmanspresidiet också och att beslustsammanfattningen inte uppdaterats ännu med detta beslut. Anton
Nordbeck frågar om vad denna nya miljöpolicy innebär. Linnea Hallin svarar att den handlar om hur sektionen
ska arbeta för hållbarhet och förhålla sig till miljöfrågor.

§12c Kårledningen
Sektionsordförande Carl Strandby ställer upp för frånvarande kårledningsledamot och läser upp meddelandet.
Carl säger att han heter Sara och har dubbelbokat sig. Meddelandet förklarar vad kårledningen sysslar med och
hur den är uppdelad i olika enheter. Det detaljerar även vilka poster som kan sökas inom kårledningen och att
kårkortet numera gäller ”for life”, alltså under hela en students chalmerstid. Carl fortsätter att envisas med att
han heter Sara genom hela meddelandet.

§12d Focumateriet
Focumateriet levererar hattar till talmanspresidiet och berättar om att de bedriver oberoende journalistik på
Focsnews och säljer billig läsk och godis längst bak i möteslokalen. Focumateriet demonstrerar även hur man
har säkert sex, då det är ”Safe sex lv6”.

§13 Bordlagda frågor

§13a Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF 2020

§13a i Revisionsberättelse

Revisorn som var ansvarig för FIFs ekonomi föregående läsår är inte på plats och ingen revisionsberättelse har
tillkommit talmanspresidiet. David Winroth kommenterar att revisorn varit dålig på att svara och att det inte
är FIFs fel att revisionsberättelsen inte inkommit.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga fastställandet av revisionsberättelse för FIF 20/21.
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§13a ii Ansvarsfrihet

Tidigare Talman Ruben Seyer yrkar på att bordlägga punkten.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för FIF 20/21.

§13a iii Motion om Förflyttande av invalet av memeposter samt Sektionsnörd för underlättande
av sektionsmöte LP3

Motionär Alexandru Golic lyfter motionen. Sektionsordförande Carl Strandby frågor varför just dessa poster ska
klassas som ‘’memeposter”. Motionären menar på att kräldjursvårdare samt frisör inte gör så mycket. Sektion-
snörden gör mestadelen av sitt arbete under mottagningen och det kan därför väljas en ny efter mottagningen
tycker motionären. Ruben Seyer menar på att det är Alexandrus förtjänst att frisörerna fått sitt namn och han
borde därför ha bättre koll på posten. Alexandru menar på att han bara memeade. Carl Strandby sakupplyser
att det numera finns en sten, Einsten, då Alexandru uttryckt sin tro om att det fortfarande inte fanns någon.
Anton Nordbeck frågar hur det kommer bli med nuvarande sittandes mandatperioder om motionen bifalls. Mo-
tionären förklarar att de sittande får sitta tills sektionsmötet i första läsperioden nästa år.

Sektionsstyrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet, då den bara bordlades föregående sektionsmöte
på grund av att de sittande då hade fått kort en mandatperiod. Emelie Björkman undrar om styret pratat med
berörda parter: Ja svarar Styretsekreterare Linnea Hallin. SNF ordförande Albert Vesterlund säger att de inte
behöver sitta en längre mandatperiod om de inte vill, utan ett tidigare nyinval kan genomföras.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla motionen i sin helhet.

§14 Inval av särskild ledamot

David Winroth och Anton Wikström söker särskild ledamot.

David Winroth pluggade på F i 2,5 år och har suttit som bland annat sektionskassör på sektionen. David
vill fortfarande vara med på sektionen och delta i dess aktiviteter. FnollK ordförande Emma Ödman undrar
hur länge man är särskild ledamot. David svarar att detta är tills kårmedlemskapet slutar gälla. Tarek Alhaskir
undrar vad David kommer tillföra sektionen om han blir vald till särskild ledamot. David refererar till det bidrag
på 40 kr som han kommer betala till sektionen per termin och sin erfarenhet. SNF ordförande Albert Vesterlund
undrar om David kan agera infiltratör på den nya sektionen som kommer bildas för Globala System. Han säger
ja, under villkoret att Project Thunder återupptas. Styretsekreterare Linnea Hallin undrar om han söker för att
kunna får Dumvästen igen och han svara med ett kanske.

Anton Wikström pluggade F i 3 år och går nu Maskinteknik. Han har också suttit på poster i sektionen,
bland annat är han nuvarande Bilnisse. Han vill också fortsätta vara en del av sektionen. SNF ordförande Al-
bert Vesterlund undrar om Anton har körkort som Bilnisse, vilket han bekräftar att han har Sektionsordförande
Carl Strandby undrar om han har några starka åsikter om något på föredragningslistan. Anton säger att han
inte har det. Alexandru undrar om han fortfarande kan sitta som Bilnisse, då han inte längre är sektionsmedlem.
Det kan han enligt stadgan förklarar David Winroth. Anton kommenterar att det är svårt att välja Bilnisse,
så det är riskabelt att ifrågasätta honom. SNF ordförande Albert Vesterlund undrar om han kan tänka sig att
sitta kvar ytterligare en mandatperiod. Anton svarar att han inte har planerat för det.

Ruben Seyer yrkar på att de ska väljas in i klump.

Sektionsmötet beslutar

att välja David Winroth och Anton Wikström till särskilda ledamöter.
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§15 Motioner

§15a Införande av sektionens gris
Motionärer Alexandru Golic och Didrik Palmqvist presenterar motionen. Tarek Alhaskir undrar om vi kan
införskaffa flera grisar istället för enbart en. Didrik föreslår att skaffa en hona och en hane. Arvid Andersson
undrar om den kan bo i NollK-rummet. Didrik menar att detta inte är något problem, ”det är ändå ingen
där”. FnollK ordförande Emma Ödman undrar om motionen är i konflikt med motionen om köttfri sektion,
då det nämns i motions-texten att grisen kommer slaktas. Alexandru tror att det inte kommer strida mot den
motionen. Sektionskassör Axel Flordal påpekar att det står att man inte får tillaga kött enligt den motionen,
så grisen kan ej tillagas heller om den motionen bifalles. Alexandru säger att grisen inte behöver slaktas. Tarek
Alhaskir undrar om grisen kan fungera som emotionellt stöd, vilket Didrik tror.

Styretsekreterare Linnea Hallin presenterar styrets motionssvar, fyllt med ordvitsar. Det påpekar att budge-
ten inte täcker kostnaden för en gris, att grisen behöver mer mat än endast ”loot” från Focus och att slakten
kanske inte kommer uppskattas av alla sektionsmedlemmar. I replik menar Alexandru att det inte står att
Djungelpatrullen måste slakta grisen. Tarek Alhaskir yrkar på att tillsätta en arbetsgrupp som kan undersöka
frågan vidare, alltså en remiss. Emelie Björkman menar att styrets motionssvar är väldigt vettigt. Nollan undrar
vad en grisen kommer kosta. Didrik kollar upp det på Blocket och hittar att två grisar kostar 600 kr att köpa.
Han inser dock sedan att annonsen gäller marsvin, vilket får mötet att brista ut i skratt. Motionärerna höftar
totalkostnaden till 2 500 kr. Tarek Alahskir undrar hur mycket som finns kvar i Styrets äskningsbudget. Sek-
tionskassör Axel Flordal är osäker. Arvid Andersson kommenterar att en minigris är nice och Tarek Alhaskirs
tidigare yrkande ändras till att en arbetsgrupp ska undersöka möjligheten att införskaffa specifikt en minigris.

Ordningsfråga: Ruben Seyer yrkar på streck i debatten.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten.

Nollan påpekar att det kommer kosta cirka 2 000 kr att hålla en gris ett år. FnollK ordförande Emma Ödman
påpekar att minigrisar inte är små hela tiden, utan att de blir större än den storlek man kanske föreställer sig.
Sektionsordförande Carl Strandby påpekar att det inte är bra att ha bara en gris, utan den bör ha sällskap.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla yrkandet om att skicka motionen på remiss till Styret, som ska tillsätta en arbetsgrupp som får
undersöka möjligheten att införskaffa en minigris till sektionen. Detta ska göras innan nästkommande
sektionsmöte.

§15b En köttfri sektion
Motionären Erik Levin presenterar sin motion. Carin Lundqvist undrar om motionen ska tillåta kött för de som
av allergiskäl måste äta det, vilket Erik menar på att den tillåter. En Anton Nordbeck undrar vad definitionen
av kött är i motionen. Erik svarar att motionen förespråkar lakto-ovo-vegetarisk kost. Tarek Alkashir undrar
om det har implementerats på ett lyckat sätt på andra sektioner. David Winroth kommenterar att Kfkb har
gått över till köttfri kost och att detta fungerat bra. Carl Strandby undrar om insekter räknas till kött. Erik
säger att de inte gör det i denna motion, då insekters klimatavtryck är lågt. En Anton Nordbeck frågar om
motionen verkligen kommer ha en tillräcklig påverkan på miljön. Erik menar att varje individ behöver göra
övergången till en köttfri kost, även om vi som sektion kanske har en liten relativ påverkan. Martin Bergström
frågar om det inte kommer vara negativ studentnytta för denna motion, eftersom explicit köttbaserade arr
försvinner. Erik menar att detta är en miljöbesparing. Sektionsordförande Carl Strandby och sektionskassör
Axel Flordal undrar exakt när exakt detta köttförbud ska gälla, Erik menar att det bara är ska gälla då man
representerar sektionen. Ludvig Nordqvist undrar om phaddergrupper som arrar på Focus får tillaga kött. Erik
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menar att i sektionslokalen är detta inte tillåtet enligt motionen. Karl Hallström undrar varför just en halve-
ring av köttkonsumtionen refereras till i motionen. Erik förklarar att detta krävs, enligt forskning på området,
för att motverka global uppvärmning. Carl Strandby undrar om phaddergrupperna är en del av sektionen un-
der hela året eller bara mottagningen. David Winroth menar på att de bara är det officiellt under mottagningen.

Sektionsordförande Carl Strandby presenterar styrets motionssvar. Han påpekar att sektionen inte har haft
tid att diskutera frågan om en köttfri sektion och yrkar på att motionen bör skickas på remiss.
Alexandru Golic yrkar på att avslå motionen i sin helhet. Han menar på att ett köttförbud skulle leda till en
inskränkning på kommitéers och föreningars frihet att arra. Han börjar sedan plädera om hur demokrati ska
fungera, om att en majoritet med liten marginal inte bör få bestämma över resterande. Ruben Seyer förklarar
exakt vad en remiss kommer att innebära. Erik Levin replikerar att mötet kan ta ett beslut idag, vilket kan
vara bättre än att lägga det på remiss. Carin Lundqvist gillar förslaget, men tycker styrets remissyrkande är
rimligt, då frågan annars kan komma att diskuteras i evigheter. Erik Levin menar på att vi har ett kollektivt
ansvar att göra en insats för miljön, genom att bifalla motionen. David Winroth påpekar att det inte är ett
argument mot sektmötets beslutsförighet att inte alla är på sektionsmötet, då alla har möjligheten att delta
på mötet. Alexandru Golic yrkar på David Winroths förslag om att remissen ska innebära en arbetsgrupp där
2/3 inte är sektionsaktiva. Efter en kort diskussion kommer de fram till att de ej vill räkna funktionärer som
sektionsaktiva i detta fall. SNF ordförande Albert Vesterlund ser inte nackdelen i att skicka motionen på remiss,
då den då kan diskuteras av fler på sektionen som inte är med på mötet. Carl Strandby förtydligar att styret
vill att både motionär och icke-sektionsaktiva ska vara med i en arbetsgrupp om förslaget skickas på remiss.
Selma Moqvist menar på att sektionen redan har ett krav på svenskt kött och att detta redan är en miljövinst.
Hon tycker även att motionen kommer försvåra arrande för kommitéer och föreningar, som ändå gör allt arbete
på sin fritid. Erik Levin ger replik och menar att svenskt kött fortfarande har en stor klimatpåverkan. Han tar
även upp att kor inte är nödvändiga för ett hälsosamt jordbruk och för den biologiska mångfalden. Han menar
även att det inte borde vara så mycket extra arbete att implementera motionen. Ludvig Nordqvist svarar att
det visst blir extra arbete och att det gör det jobbigare för sektionsaktiva. FnollK ordförande Emma Ödman
tycker att ett köttförbud kan fungera för sektionens kommittéer och föreningar, men inte nödvändigtvis för
phaddrar etc. Emma yrkar på att motionen endast bör gälla sektionens kommittéer. Karl Hallström menar på
att för att lösa klimatkrisen måste det genomföras en så stor systematisk förändring att individuella bidrag
inte är viktiga. Erik Levin svarar att det är rätt att individuella val inte gör så stor skillnad, men motionen
skulle innebära en systematisk förändring. En Anton Nordbeck frågar motionären varför det inte ska få vara
ett individuellt val, utan sektionens medlemmar ska tvingas välja bort kött på arren. Erik Levin menar att vi
måste göra dessa förändringar och att det inte kan vänta. Han påpekar även att man inte måste äta maten som
serveras på sektionens arr. Anton menar att sektionens medlemmar ändå betalar för maten.

FARM ordförande Eric Carlsson yrkar på att sätta streck i debatten. Han menar att debatten inte kommer
någonstans. Albert Vesterlund och Alexandru Golic håller med. Nollan försöker göra ett yrkande gällande mo-
tionen, men streck i debatten diskuteras.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten

Ludvig Nordqvist undrar om man kan skriva upp alternativen som ska röstas på i propositionsordningen. Mikael
Eriksson håller med yrkandet om remiss. David Winroth kommenterar på att söktryck till poster inte minskat
på Kfkb då de blivit helt vegetariska. Han påpekar också att man kan prata med kåren om man har problem
med kårobligatoriumet. Alexandru Golic gillar inte så kallade ”doomsday argument”, då de är svåra att kvan-
tifiera. Erik Levin föreslår att motionen ska läggas före remissen i propositionsordningen. Han tackar övriga
debattörer för en bra debatt. Sektionsordförande Carl Strandby tackar också för en bra debatt och påpekar att
när man diskuterat en fråga så länge så blir det lätt polariserat, vilket kan lösas av en remiss. FnollK ordförande
Emma Ödman drar tillbaka sitt yrkande om att motionen bara ska gälla för kommittéer och ställer sig bakom
remissyrkandet.
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Sektionsmötet beslutar

att bifalla yrkandet om att skicka motionen på remiss till Styret, som ska tillsätta en arbetsgrupp som får
undersöka möjligheten att göra sektionen köttfri. Detta ska göras innan nästkommande sektionsmöte.

att avslå yrkandet om att denna arbetsgrupp måste bestå av minst 2/3 som ej är sektionsaktiva. Här
inkluderas ej funktionärer som sektionsaktiva.

Talman Erik Broback yrkar på att ajournera mötet i 40 minuter, för att mötesdeltagarna ska kunna äta ma-
ten som serveras av Djungelpatrullen på Focus. SNF ordförande Albert Vesterlund undrar om tiden räcker.
Alexandru Golic yrkar på att istället ajournera mötet i en timme. Erik drar tillbaka sitt tidigare yrkande. Sek-
tionsordförande Carl Strandby undrar hur det fungerar med maten. Erik förklarar att man tar en matbiljett
när man går ut och ger den till Djungelpatrullen på Focus.

Sektionsmötet beslutar

att ajournera mötet i en timme, till 21:26.

§16 Verksamhets och revisionsberättelser

§16a Studienämnden (SNF) 20/21

§16a i Verksamhetsberättelse

Före detta Ordförande i SNF Oliver Thim redogör för verksamhetsberättelsen. Fokus för arbetet har legat på
distansstudier och den nya programomläggningen av F och TM. Även ”ekonomi i balans” har spelat in och SNF
har försökt delta i prioriteringen av vad som behöver tas bort för ekonomins skull. Erik Levin undrar vad som
har ansetts viktigt och vad som har ansetts mindre viktigt. Oliver framför att kursutvärderingen har varit något
som varit uppe för diskussion, men att SNF jobbat för att ha kvar dessa möten. Alexandru Golic undrar om
kåren tagit några fler beslut gällande ekonomi i balans. Oliver har dessvärre inte koll på det.

Sektionsmötet beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen för SNF 20/21 till handlingarna.

§16a ii Revisionsberättelse

Ingen revisionsberättelse har tillkommit presidiet. Talman Erik Broback föreslår att bordlägga frågan om revi-
sionsberättelse.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om revisionsberättelse för SNF 20/21.

§16a iii Ansvarsfrihet

Revisor yrkar på att bordlägga frågan om ansvarsfrihet. Tidigare SNF kassör Linnea Hallin håller med att hon
ej bör ansvarsbefrias, då bokföringen inte är klar, eftersom hon ej fått kontakt med ansvarig revisor.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för SNF 20/21.
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§16b Focumateriet 20/21

§16b i Verksamhetsberättelse

Före detta Kapten Gustav Hallberg redogör för verksamhetsberättelsen. Huvudpunkten var att köpa ett nytt
flipper. Tarek Alhaskir undrar om flaskan Åke hittats, vilket den inte har ännu.

Sektionsmötet beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen för Focumateriet 20/21 till handlingarna.

§16b ii Verksamhetsberättelse

Revisorn berättar att revisionsberättelsen inte kom in i tid i enlighet med styrdokumenten, men att den har
kommit in innan mötet. Han finner bokföringen i sin ordning och påstyrker ansvarsbefrielse. David Winroth
undrar varför revisionsberättelsen inte var inne i tid. Revisorn berättar att bokföringen inte var klar i tid och
berättelsen kunde därför inte skrivas. SNF ordförande Albert Vesterlund yrkar på att ajournera mötet i 10
minuter, så att revisorn kan signera revisionsberättelsen, som fortfarande är osignerad. Ruben Seyer yrkar på
att istället bordlägga frågan om revisionsberättelsen till senare i mötet.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om revisionsberättelse för Focumateriet 20/21.

§16b iii Ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar

att ansvarsbefria Focumateriet 20/21.

§16c F6 20/21

§16c i Verksamhetsberättelse

Före detta Sexmästare Ludwig Gustavsson berättar att verksamhetsberättelsen har skickats till ansvarig, men
att den inte kommit till mötet. Revisorn skickar berättelsen, medan Ludwig Gustavsson sammanfattar berät-
telsen så länge. Han berättar att inga Gasquer har kunnat arrangeras efter mottagningen och att fokuset har
legat på att upprätthålla F6 status under rådande omständigheter. Sektionsordförande Carl Strandby undrar
om någon i föregående styre tycker att F6 följt sin plan. Emelie Björkman berättar att F6 har gjort ett utmärkt
arbete under rådande omständigheter. Verksamhetsberättelsen kommer sedan in till presidiet.

Sektionsmötet beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen för F6 20/21 till handlingarna.

§16c ii Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen kom inte in i tid, men den har kommit in osignerad senare till mötet. Revisorn påstyrker
ansvarsfrihet för F6, då han tycker arbetet har skötts bra. Signerade revisionsberättelser för F6 20/21 och
Focumateriet 20/21 kommer sedan in.

Sektionsmötet beslutar

att lägga revisionsberättelsen för F6 20/21 till handlingarna.

§16c iii ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar

att ansvarsbefria F6 20/21.
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§16d Djungelpatrullen 20/21

§16d i Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse har ej kommit in. Ingen berättelse kan därför läggas till hand-
lingarna.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om verksamhetsberättelse för Djungelpatrullen 20/21.

§16d ii Revisionsberättelse

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga fråga om revisionsberättelse för Djungelpatrullen 20/21.

§16d iii Ansvarsfrihet

Revisor yrkar på bordläggning av frågan om ansvarsfrihet.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för Djungelpatrullen 20/21.

§16e Sektionsstyrelsen 20/21

§16e i Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har inte kommit in i tid, men har kommit in innan mötets början. Före detta sektions-
ordförande Emelie Björkman och före detta sektionskassör David Winroth presenterar verksamhetsberättelsen.
Fokuset har legat på coronahantering. Emelie är stolt över alla arrangörers arbete under året. Köksrenoveringen
av Focus blev av och styret är nöjda med den. JämF har även startats upp. Emelie yrkar på bordläggning
av frågan om verksamhetsberättelsen, för att alla ska hinna läsa den innan den läggs till handlingarna. Tarek
Alhaskir yrkar på att bordlägga hela punkt §16e. Nollan frågar om den ekonomiska situationen har varit orsaken
till att Chalmers betalade en del av Focus-renoveringen. Det hade lite med det att göra säger Emelie, då skolan
inte kunde spendera lika mycket pengar på annat. Sektionsordförande Carl Strandby om det finns något som
styret 20/21 lämnar över till nästa styre och något som de är stolta över. David Winroth säger att ekonomin
fortfarande är kaos, så detta lämnas över, och Emelie Björkman är stolt över det ansvarstagande som sektionen
visat upp, som även uppmärksammats av Chalmers.

Sektionsmötet beslutar

att att bordlägga frågan om verksamhetsberättelse för Sektionsstyrelsen 20/21.

§16e ii Budgetutfall

Före detta sektionskassör David Winroth berättar om budgetutfallet. Budgeten har ändrats en del under året,
på grund av utgifter som dykt upp. Kostnaden för Focusrenoveringen är uppdelad på flera år framöver. Det har
inte blivit lika stora utgifter som förväntat, på grund av omständigheterna under året. Anton Nordbeck frågor
om partytältet som står med i budgeten och David berättar att det köptes in för mottagningen förra året, men
att det senare gick sönder. David föreslår att bordlägga frågan. SNF ordförande Albert Vesterlund yrkar på
detta.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om budgetutfallet för sektionen 20/21.
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§16e iii Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen har inte kommit in. Ruben Seyer yrkar på att bordlägga både frågan om revisionsberät-
telsen och ansvarsfrihet. Detta bifalles av mötet.

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om revisionsberättelse för Sektionsstyrelsen 20/21.

§16e iv Ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar

att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för Sektionsstyrelsen 20/21.

Mötet hoppas innerligt att ansvarig revisor dyker upp nästa möte :(

Ruben yrkar på att riva upp beslutet om att bordlägga frågan om revisionsberättelse för Focumateriet 20/21,
samt att lägga den till handlingarna.

Sektionsmötet beslutar

att riva upp beslutet om att bordlägga frågan om revisionsberättelse för Focumateriet 20/21.

att lägga revisionsberättelsen för Focumateriet 20/21 till handlingarna.

§17 Verksamhetsplaner och budget

§17a Sektionsstyrelsen 21/22

§17a i Verksamhetsplan

Sektionsordförande Carl Strandby redogör för verksamhetsplanen. Denna har delats upp i flera delar. Styret ska
undersöka hur man kan gå med i kårens ekonomipaket. I kommunikationsväg ska mer information och nyheter
ska läggas upp på ftek, samt att ett nyhetsbrev för sektionen ska skapas. Styret vill också verka för att sektions-
möten ska bli kortare och verka för skapandet av fler sektionsföreningar. De vill även arbeta för att välkomna
internationella masterstudenter till sektionen och utveckla överlämningarna mellan år i de olika kommittéerna
och föreningarna. Det planeras att utvärdera den miljöpolicy som bestämdes föregående verksamhetsår. Styret
vill även arbeta för bättre stresshantering och psykosocial hälsa på sektionen, samt arbeta för större jämlikhet
på sektionen.

Tarek Alhaskir tycker att berättelsen ser lång ut, men att detta är bra. Carl Strandby tycker att framtiden
får visa om de är för taggade. Emelie Björkman undrar om det verkligen behövs fler föreningar, vilket Carl
tycker, då det är en mindre andel som faktiskt är aktiva på sektionen. Nollan undrar om det finns mer konkreta
punkter gällande hållbarhet. Carl svarar att det främst handlar om att implementera och utvärdera nuvarande
styrdokument på området. Ruben Seyer undrar om det inte är motsägelsefullt att verka för fler föreningar och
samtidigt kortare sektionsmöten. Han yrkar på att ändra rubriken till att aktivera fler på sektionen. Carl håller
delvis med om motsägelsen, men att de ska verka för punkterna och inte bestämt genomföra båda. David Win-
roth undrar varför punkten om psykosocial hälsa som stått kvar länge fortfarande står kvar. Carl menar att den
fortfarande är viktig att arbeta med. Emelie Björkman undrar varför punkter gällande utvärdering Focusköket
och lokaler där studenter vistas har strukits, gentemot den preliminära verksamhetsplanen. Carl menar på att
köket är svårt att utvärdera ännu och att punkten gällande lokaler stått i planen länge och inte gjorts så mycket
åt. David Winroth tycker att det borde finnas en punkt om implementation av kommunikation med i planen.
Alexandru Golic yrkar på att lägga till en punkt om implementation av kommunikation på sektionen. Emelie
Björkman undrar varför styret vill ha ett nyhetsbrev. Carl berättar att nya styret tycker det är en bra idé för
att samla information på ett ställe. De ska undersöka om nyhetsbrev skulle kunna implementeras på ett bra
sätt. Tarek Alhaskir yrkar på streck i debatten.
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Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten för utfrågningen.

Emelie Björkman yrkar på att stryka punkten om en frågelåda på Focus, då detta kan genomföras direkt. Ta-
rek Alhaskir och Emelie Björkman tycker att punkterna under kommunikation kan tas bort. Emelie yrkar på
att göra detta och lägga till den punkten som fanns i den preliminära verksamhetsplanen. Carl Strandby vill
uppmuntra till att mötet ska ge så många yrkanden som möjligt och sedan ajournera mötet. David Winroth
undrar varför punkten gällande kårens ekonomiska paket har ändrats till en mindre entusiastisk formulering.
Sektionskässör Axel Flordal säger att de fortfarande vill genomföra denna punkten. Emelie Björkman gillar att
styret vill korta ner sektionsmöten och att punkterna gällande psykosocial hälsa är bra formulerade. FARM
ordförande Eric Carlsson undrar om den punkten som Emelie Björkman yrkar på ska läggas till kan läsas upp.
Emelie gör detta. Carl Strandby förklarar hur styret har brainstormat förslag och att detta är anledningen till
att punkterna i verksamhetsplanen är fokuserade på specifika förslag. Punkterna är också skrivna flexibelt för
att inte låsa in sig på en väg inför året. Emelie Björkman undrar om det finns en punkt om att utvärdera
implementationen av sektionsföreningar. Detta påpekar Carl finns med. Emelie Björkman vill ändra formule-
ringen ”Fysikinstituionens masterprogram”, då detta inte existerar. Hon yrkar på att ändra detta till ”till F och
TM associerade masterprogram” och att ändra ”engångsbestick” till ”plastbestick”. Hon yrkar även på att det
ska stå att styret ska ”implementera” miljöpolicyn istället för att ”utvärdera”. Carl Strandby förklarar att han
tyckte det skulle vara svårt att implementera miljöpolicyn då den var otydligt skriven. David Winroth påpekar
att föregående styre inte ens implementerat policyn, så den kan inte utvärderas. Filip Rydin yrkar på streck i
debatten. Carl Strandby tycker att det inte ska bli streck i debatten, då styret vill ajournera mötet istället.

Sektionsmötet beslutar

att inte sätta streck i debatten för diskussionen.

Linnea Hallin yrkar på att ajournera mötet i 10 minuter.

Sektionsmötet beslutar

att ajournera mötet i 10 min till 23:08.

Talman Erik Broback ajournerar mötet i 10 minuter till, i enlighet med §8.2 i den antagna mötesordningen, till
23:18.

Styret har nu kommit fram till ett nytt huvudyrkande, som är samma som de tidigare sammanlagda yrkandena,
fast med ändringen att istället för att ändra ”utvärdera” till ”implementera” ändra det till ”implementera och
utvärdera”. Erik föreslår att ställa huvudyrkandet mot huvudyrkandet med ändringen från Styret.

Sektionsmötet beslutar

att avslå yrkandet om att stryka det som står under punkten Kommunikation och ersätta det med
formuleringen under samma punkt i den preliminära verksamhetsplanen.

att bifalla ändringsyrkandena som gjorts av mötet. Yrkandena löd:

• under Medlemsnytta, ändra punkten ”Verka för skapandet av fler föreningar” till ”Verka för att fler
aktiverar sig i sektionen”.

• lägga till en punkt under Kommunikation som lyder ”Fortsätta arbetet med implementationen av
sektionens kommunikationspolicy”.

• under Medlemsinflytande, ta bort punkten om att sätta upp en förslagslåda på Focus.
• under Medlemsnytta, Arbeta för att välkomna internationella masterstudenter i sektionens
verksamhet, ändra ”fysikinstitutionens masterprogram” till ”F och TM:s associerade
masterprogram”.
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• under Medlemsnytta, Utvärdera sektionens miljö och hållbarhetspolicy, ändra ”engångsbestick” till
”plastbestick”.

• under Medlemsnytta, ändra ”utvärdera” till ”implementera”.

Styret missförstod propositionsordningen och röstade för fel beslut. De yrkar därför på att riva upp beslutet
och starta om propositionsordningen.

Sektionsmötet beslutar

att stryka föregående beslut om att bifalla ändringsyrkandena från mötet.

att bifalla de yrkanden som Sektionsstyrelsen 21/22 lagt fram och lägga verksamhetsplanen till
handlingarna. Yrkandena löd:

• under Medlemsnytta, ändra punkten ”Verka för skapandet av fler föreningar” till ”Verka för att fler
aktiverar sig i sektionen”.

• lägga till en punkt under Kommunikation som lyder ”Fortsätta arbetet med implementationen av
sektionens kommunikationspolicy”.

• under Medlemsinflytande, ta bort punkten om att sätta upp en förslagslåda på Focus.
• under Medlemsnytta, Arbeta för att välkomna internationella masterstudenter i sektionens
verksamhet, ändra ”fysikinstitutionens masterprogram” till ”F och TM:s associerade
masterprogram”.

• under Medlemsnytta, Utvärdera sektionens miljö och hållbarhetspolicy, ändra ”engångsbestick” till
”plastbestick”.

• under Medlemsnytta, ändra ”utvärdera” till ”implementera och utvärdera”.

§17a ii Budget

Sektionskassör Axel Flordal yrkar på att ändra budgeten. Han vill höja budgeten för FnollK och ändra kostnaden
för Focusköket. David Winroth undrar hur mycket av FnollKs budget som bidras av sektionen. FIF ordförande
Filip Rydin undrar varför FIFs budget inte ändrats så som diskuterats. Axel svarar att han glömt detta. Axel
yrkar på att höja FIFs materialinköp till 6 000 och resterande poster justeras efter det. David Winroth undrar om
de 5 000 som getts extra till FIF ligger i deras budget eller sektionspotten. Det ligger i sektionspotten berättar
Axel. Filip Rydin yrkar på att höja FIFs materialinköp till 6 300. Anton Nordbeck undrar varför fler tält köpts
in, de gick sönder säger Axel. Axel yrkar på att lägga till en post på 1 000 gällande klimatkompensation för
sektionsbil under styrets budget. Detta läggs till hans förra yrkanden.
SNF ordförande Albert Vesterlund undrar varför Axel inte jämkar sig med Filip Rydins yrkande. Han gör då
detta. Axel yrkar på att lägga till 15 000 på avskrivning uteplatsen under utgifter, vilket läggs till de tidigare
yrkandena.
Mötet beslutar att bifalla yrkandet om den ändrade budgeten med ändringar enligt tidigare yrkanden.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla yrkandet om att göra ändringar i budgeten och fastställa den. Ändringarna löd:

• Höja budgetposten ”Materialinköp” i budgeten för FIF till 6 300 sek.
• Lägga till en budgetpost ”Klimatkompensation för sektionsbil” i budgeten för Styret 21/22, på 1
000 sek.

• Lägga till en budgetpost ”Avskrivning uteplatsen” i den allmänna budgeten, på 15 000 sek.
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§17b Verksamhetsplan Studienämnden (SNF) 21/22
SNF ordförande Albert Vesterlund kastar shade på andra kommitéer, genom att påpeka att deras verksamhets-
plan faktiskt skickades in i tid.

Sektionsmötet beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för SNF 21/22.

§17c Verksamhetsplan Focumateriet 21/22
Kapten Martin Bergström presenterar verksamhetsplanen. Den har uppdaterats sen efter den slutliga föredrag-
ningslistan fastställdes. Alexandru Golic undrar när Lotr flipper-spelet ska fixas, det är på gång förklarar Martin.
Emma Ödman undrar om Focumateriet fortfarande letar efter flaskan Åke. De letar vidare meddelar Martin.
Jonas Bohlin frågar varför ingen powerpoint visas i samband med presentationen av verksamhetsplanen. Martin
tycker att det ej behövs. David Winroth föreslår att lägga till en punkt om att hitta flaskan Åke, Albert Ve-
sterlund yrkar på detta. Sektionsordförande Carl Strandby undrar hur mycket av pengarna som läggs på flipper
som går till fungerande flippermaskiner. Martin säger att större andelen gått till de fungerande maskinerna.
Vice sektionsordförande David Bååw yrkar på att ändra font i verksamhetsplanen från Comic Sans till Times
New Roman. Martin föreslår Comic Sans Bold, vilket David jämkar sig med.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla yrkandet om att lägga till en punkt i verksamhetsplanen för Focumateriet 21/22, om att hitta
flaskan Åke.

att bifalla yrkandet om att ändra typsnittet för verksamhetsplanen till Comic Sans Bold.

att fastställa verksamhetsplanen för Focumateriet 21/22 med ovan nämnda ändringar.

§17d Verksamhetsplan F6
Sexmästare Jesper Bergström presenterar verksamhetsplanen. Den är väldigt lik förra årets.

Sektionsmötet beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för F6 21/22.

§17e Verksamhetsplan Djungelpatrullen 21/22

Överste Lowe Fareld Krågen presenterar verksamhetsplanen. FnollK ordförande Emma Ödman undrar när
Nollan får fika, de får fika om de skött sig meddelar Lowe. Någon undrar om sofforna på Focus ska lagas.
Lowe berättar att Djungelpatrullen kommer köpa in nya. David Winroth undrar varför det inte står explicit
om köksrutiner i verksamhetsplanen. Alexandru Golic yrkar på att lägga till en punkt om att städrutiner ska
implementeras för Focus och det nya Focusköket. Emelie Björkman undrar om det planeras att uppgradera
Focus ljudsystem och varför det i så fall inte står i verksamhetsplanen. Lowe berättar att de nyligen fått igenom
en äskning om det.

Sektionsmötet beslutar

att lägga till en punkt om att städrutiner ska implementeras för Focus och det nya Focusköket.

att fastställa verksamhetsplanen för Djungelpatrullen 21/22 med ovan nämnda ändringar.
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§18 Ytterligare fyllnadsval

§18a Studienämnden (SNF)

§18a i Masteransvarig

Det finns en sökande

• Alfred Weddig Karlsson

Sektionsordförande Carl Strandby undrar vad Alfreds anser att posten innebär, han säger att det främst in-
nebär att representera masterprogrammen associerade med F och TM. Han vill lägga till mer information om
mastervalen och de ackrediterade masterprogrammen på ftek. SNF ordförande Albert Vesterlund frågar hur
hans ska hålla koll på de olika masterprogrammen, Alfred säger att han ska kolla på det. FARM ordförande
Eric Carlsson undrar om han hade velat be om statistik från Chalmers gällande vilka masterprogram som F
och TM går. Alfred kanske kommer ta reda på det och publicera, men vet inte hur nyttigt det kommer vara för
studenter. Albert Vesterlund undrar hur Alfred känner för det allmänna arbetet i SNF, han tycker att det nog
kommer bli intressant.

Sektionsmötet beslutar

att välja Alfred Weddig Karlsson till Masteransvarig i SNF 21/22.

§18b Matansvarig
Det finns en sökande:

• Filippa Hultin

Emma Ödman undrar vad Filippas perfekta ”ost till kex”-ratio är. Hon vill ha mycket ost, 1:2 är typ en bra
kvot tycker hon. SNF ordförande Albert Vesterlund undrar vad hon skulle ha för mindre rätter på kommande
cocktailparty. Filippa föreslår bl.a. tunnbrödsnittar med gravad lax och hemmagjorda chili cheese kex. David
Winroth undrar vad hon skulle ersätta baconlindade dadlar med, om sektionen skulle bli köttfri. Filippa föreslår
dadlar med jordnötssmör på. Informationsansvarig i Styret Mijo Thoresson frågar om specifika vikter för ”ost
och kex”-ration, som allmän expert på området. Filippa svarar ”typ 8 gram kex och 20 gram ost”. Ida Ekmark
undrar hur man tvingar resten av SNF att komma på matlagningen innan cocktailpartyt. Filippa tänker gö-
ra matlagningen skit kul så att medsittande kommer självmant. Emelie Björkman undrar om hon har något
projekt hon vill arbeta med utöver mat. Filippa kommer nog på något under SNF-mötena, då hon är väldigt
taggad på att engagera sig. Carl Strandby frågor vilken ost och vilket vin Filippa tänker matcha maten med
på cocktailpartyt. Sekreteraren hörde inte vad som sades här. Albert Vesterlund undrar vad hon tycker om att
justera protokoll. Filippa har inga problem med det, eftersom hon har gjort det på jobbet.

Sektionsmötet beslutar

att välja Filippa Hultin till Matansvarig i SNF 21/22.

§19 Personval

§19a Studienämnden (SNF)

§19a i Val av årskursrepresentant år 1

Det finns en sökande:

• Anton Nordbeck
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SNF ordförande Albert Vesterlund undrar vad Anton har för idéer för posten, han vill gärna uppdatera en del
av de gamla tentorna och studierelaterade dokumenten på ftek. Albert påpekar att det är detta veckobladeristen
främst gör. Emelie Björkman undrar om han kommer anordna en övningstenta innan första tentan och jobba för
studiesammanhållning i ettan. Anton säger att han kommer jobba med detta. Albert Vesterlund undrar hur han
ska representera både F och TMs åsikter. Anton tänker fråga andra studenter vad de tycker om kurserna. Han
tänker inte gå på Fs föreläsningar också dock, utan lita på F:arnas åsikter. Sektionsordförande Carl Strandby
undrar om man borde göra programmen lättare eller om F:are och Tm:are bara ska ”leva med det”. Anton
menar att det höga tempot är lite nödvändigt, för att kunna hinna med allt material, men man kan jobba för
att underlätta studierna. FnollK ordförande Emma Ödman undrar om Anton har någon åsikt som hela 1:an
håller med om. Anton framför åsikten: ”det är mycket plugg”.

Sektionsmötet beslutar

att välja Anton Nordbeck till årskursrepresentant för år 1 i SNF 21/22.

§19b Balnågonting (BalNgt)

§19b i Val av 0-5 ledamöter

Det finns 5 sökande

• Emrik Östling

• Mikael Eriksson

• Maja Rhodin

• Mijo Thoresson

• Anton Nordbeck

Det yrkas på att begränsa utfrågningen till 2 min eller 7 min per sökande.

Sektionsmötet beslutar

att begränsa utfrågningen till 2 minuter per sökande.

Albert Vesterlund representerar Emrik Östling som är taggad på att söka. FnollK ordförande Emma Ödman
undrar om Emriks undermåliga bilkörning kommer skrämma resterande i BalNgt. Albert menar att detta inte
är ett problem. Vice sektionsordförande David Bååw undrar om Emrik har en konflikt med andra sökande.
Albert avstår från att svara.

Mikael Eriksson söker för att han vill arra vårbal. Ida Ekmark undrar om han vill arra Ohmsits för BalNgt, ja
det vill han. Emma Ödman undrar om Mikael vill åka bil med Emrik. På grund av att Emma frågar, och vad
det implicerar, så blir han inte så sugen på det. Sektionskassör Axel Flordal undrar hur det ekonomiskt kommer
fungera med vårbal, Mikael tycker att det borde finnas budget för det. David Bååw undrar vad han tycker om
de andra sökande, han gillar Maja och Mijo.

Mijo Thoresson vill också arra vårbal och gillar gruppen, varför han söker. Ludvig Nordqvist undrar hur Mijo
ska kombinera sitt Indesign-ansvar i Finform med BalNgt. Han säger sig inte ha något Indesign-ansvar så det
funkar. Fredrik Skoglund undrar om han kan fixa Indesign-dator, det ska nog gå om flera föreningar går ihop.
Carl Strandby undrar om det inte räcker med poster snart för Mijo. Han säger att han bara har 4 poster än så
länge, så det är lugnt. Axel Flordal undrar om ost och kex kan kombineras med vårbal. Mijo tycker inte det ska
vara någon ost och kex på balen.

Maja Rhodin vet inte vad hon söker, men hon vill ha te och vill använda BalNgt som organ för detta. Fredrik
Skoglund undrar vilken bästa sortens te är. Maja gillar FnollKs téer, grönt och brunt är ”nice”. ”Allt funkar
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alltid” säger Maja. Isac Borghed undrar vad man ska kombinera téet med. Maja refererar till Wikipediasidan om
”afternoon tea”. Sektionssekreterare Linnea Hallin undrar om Maja kommer införskaffa roligare teer än de som
finns på Focus nu. Hon ska köpa det som ser kul ut för sektionens pengar. Erik Levin undrar om kungahusets
apanage, Maja vill inte yttra sig om det.

Anton Nordbeck söker BalNgt för att han tycker det verkar kul att arra större event. FnollK ordförande Emma
Ödman undrar hur man kan förbättra den bal som var under mottagningen t.ex. Anton tycker det känns svårt
att toppa årets mottagningsbal, den var bättre än vanligt har han hört. Ida Ekmark undrar ”vad är väl en bal
på slottet”. Anton citerar inte Askungen, till vissa av mötesdeltagarnas besvikelse.

Ruben Seyer yrkar på att välja in alla sökande i klump. Talman Erik Broback yrkar på att välja in 5 per-
soner till BalNgt.

Sektionsmötet beslutar

att välja in Emrik Östling, Mikael Eriksson, Mijo Thoresson, Maja Rhodin och Anton Nordbeck till
ledamöter i Balnågonting.

De nyinvalda får sedan en bal som invalspresent, framburen av sittande ledamöter i BalNgt.

§20 Propositioner

§20a Tydliggörande av kassörers åligganden
Före detta informationsansvarig i Styret Albert Vesterlund presenterar propositionen. Den handlar om att tyd-
liggöra kassörernas åligganden i sektionens styrdokument. Albert har även ett ändringsyrkande på propositionen,
som lägger punkter på rätt ställen i styrdokumenten. Detta blir det nya förslaget, då det ursprungliga förslaget
saknar stöd och därför faller bort.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla ändringsyrkandet på propositionen om ”Tydliggörande av kassörers åligganden”. Detta innebär:

• att under §5.1.4.4 i reglementet tillägga: Det åligger studienämndens kassör att i början av sitt
verksamhetsår presentera en budget för sektionsstyrelsen.

• att under §6.3.2 i reglementet tillägga: Det åligger kassören i varje sektionskommitté att i början av
sitt verksamhetsår presentera en budget för sektionsstyrelsen.

• att under §7.3.2 i reglementet tillägga: Det åligger ekonomiskt ansvarig att i början av sitt
verksamhetsår presentera en budget för sektionsstyrelsen.

§21 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§22 Dumvästutdelning

Nomineringarna är som följer:

• Martin Jirlow nomineras av Ludwig Gustavsson.
Efter att ha agerat flytthjälp var vi ett sällskap om 6 teknologer som var sugna på pizza. Martin erbjöd
sig att ta på sig den ärofyllda uppgiften att ringa och beställa, men då han hade beställningen och numret
på sin mobil lånade han en annan mobil som han slog in numret på och la beställningen.
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Martin fick av någon konstig anledning upprepa namnen på vissa sorters pizza ett flertalet gånger, men
efter ett lite väl långt samtal var beställningen på 6 st olika pizzor lagd.
Väl vid mossen pizzeria går Martin fram till kassan och upprepar beställningen, men det enda svaret han
får är att dom inte fått in någon beställning. Martin kontrollerar numret han ringt och ser att han kopierat
fel nummer, nämligen ett nummer till en pizzeria i Uppsala, vilket är staden Martin kommer ifrån.
Inte bara är detta i sig dumt, utan kontakten heter inte något som är alls likt ”Mossens pizzeria”

• Erik Brusewitz nomineras av Zebastian Olofsson.
Då Erik Brusewitz ringde till en viss nollan innan mottagningen, i avsikt att ge förtydliganden och svara
på frågor om sådana hade dykt upp, kände han igen nollans dialekt och efternamn. Erik förstod då att
denne nollans storebror tillhör samma phaddergrupp som han själv, varpå han i stundens hetta berättar
detta för nollan. Det självklara problemet med detta är att han då även avslöjade vilken phaddergrupp
han själv tillhör.

• FnollK nomineras av Albert Vesterlund.
Vårt tält, som till mottagningen fick nya tältpinnar då de gamla gick sönder, blev ett modernt konstverk
utanför Signes under mottagningen.

• Didrik Palmqvist nomineras av Albert Vesterlund.
Ska kolla upp hur mycket en gris kostar på blocket, säger 600kr vilket mötet tycker låter som aningen lite.
Didrik inser då att det inte var en gris utan ett marsvin han kollade på.

• Sektionsmötet nomineras av Linnea Hallin.
Jag nominerar sektionsmötet för att ha skickat motionen om sektionsgrisen på remiss. Det är dumt.

• Jonas Bohlin nomineras av Martin Bergström.
O hoj! Jag vill nominera Automat pirat Jesus till dum väst. Det finns en dryckes auto mat vid toa letten.
Den är inte vid detta till fälle helt fungerande. Detta är på grund av att Jesus skulle av frosta den, och
fick den brillianta idé en att använda en hammare. Nu får F-sektionen lida av varm läsk och o bruk bar
mask in i en o bestämd fram tid.

• Styret nomineras av Tarek Alhaskir.
Jag vill nominera styret för att de har redan failat punkten på deras verksamhetsplan om att minska
längden på sektmötet.

• Axel Flordal nomineras av Linnea Hallin.
Axel var tvungen att lägga fyra ändringsyrkanden på sin budget. Han har även räknat fel och väldigt få
siffror stämmer faktiskt. Han är dum för han blev kassör utan att kunna räkna pengar.

• Lowe Fareld Krågen nomineras av Ludvig Nordqvist.
Lowe nomineras till dumvästen för att han kokade sin fot på fyllan och fick brännskador av andra graden.
Han insisterade på att inte söka vård trots att hela DP tyckte han skulle göra det. Dagen efter och dom
kommande veckorna hoppade Lowe runt på kryckor och foten såg ut som fan
PS. Koka inte pasta när ni är fulla, men om ni gör det kom ihåg att fyllan minskar smärtan

Sektionsmötet beslutar

att Lowe Fareld Krågen var dummast.

Efter noggrann jämförelse med föregående dumvästinnehavare Simon Franklin går mötet till beslut.

Sektionsmötet beslutar

att ge Lowe Fareld Krågen Dumvästen.

§23 Mötets avslutande

Mötet avslutas 01.08 av Talman Erik Broback.
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1 Ledning av sektionsmöten

Talmannen eller, i dennes ställe, vice talman leder sektionsmötet.1 Vid förhinder eller
vakans för både talmannen och vice talmannen väljer sektionsmötet en tillfällig talman
att inträda i deras ställe omedelbart efter mötets öppnande.

Protokoll förs av sekreteraren i talmanspresidiet.2 Vid förhinder eller vakans för
sekreteraren väljer sektionsmötet en tillfällig sekreterare att inträda i dennes ställe
omedelbart efter mötets öppnande och eventuellt val av tillfällig talman.

2 Föredragningslistan

Slutlig föredragningslista ska anslås senast tre läsdagar före mötet.3
Ärende som inte angivits på slutlig föredragningslista får ej tas upp till beslut, såvida

inte mötet med minst två tredjedelars majoritet så beslutar.4
Föredragningslistan ska ta upp följande ärenden:

• Mötets öppnande

• Mötets behörighet och beslutsförhet

• Val av två justerare tillika rösträknare

• Fastställande av föredragningslistan

• Adjungeringar

• Föregående mötesprotokoll

• Uppföljning av beslut

• Fastställande av beslut

• Meddelanden

• Verksamhets- och revisionsberättelser

• Propositioner

• Motioner

• Personval

• Övriga frågor

• Dumvästutdelning

• Mötets avslutande
1Reglemente för Fysikteknologsektionen (hädanefter cit. som R), §5.5.
2R, §5.5.
3Stadga för Fysikteknologsektionen (hädanefter cit. som S), §5.3.3 samt praxis för §5.3.5.
4S, §5.8.1.
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3 Rättigheter

Rättigheter tillkommer mötesdeltagarna enligt följande:5

Närvaro- och yttranderätt Förslagsrätt Rösträtt

Sektionsmedlem X X X
Inspektor X X
Sektionsrevisor X X
Talmanspresidiet X X
Hedersmedlem X
Seniormedlem X
Phatriark/mathriark X
Särskild ledamot X
Kårledningen X
Adjungerade X

Detta innebär alltså att det är omöjligt att adjungera in deltagare med förslags- och/eller
rösträtt. Observera att motionsrätt endast tillkommer sektionsmedlem.6 Rösträtt är
personlig och ej överförbar via fullmakt.7

4 Debatt i plenum

Debatt inleds genom att förslagsställaren, om någon, får möjlighet att föredra huvudyr-
kandet. Därefter föredras eventuella biyrkanden och andra skriftliga yttranden inlämnade
till talmanspresidiet, och till sist öppnar debatten för allmän diskussion.

Ordet begärs genom handuppräckning för att påkalla presidiets uppmärksamhet.
Anmälda talare noteras på talarlistan och ordet fördelas av talmannen. Yrkande framställs
muntligt under diskussionen, och bekräftas av talmannen. Talmannen kan avvisa yrkande
som uppenbart framlagts i förhalande syfte eller som väsentligen är detsamma som
tidigare avslaget yrkande, såvida inte mötet omedelbart annorlunda beslutar.

Diskussionen ska vara konkret och saklig. Anföranden ska hålla sig till den aktuella
frågan och inte vara oskäligt långa, annars kan talmannen avbryta talaren.

Om många önskar yttra sig i en fråga kan dubbla talarlistor användas, så att de som
ännu inte fått tala prioriteras över de som redan har haft ordet.

4.1 Replikrätt

Talmannen kan medge den som blivit tilltalad i anförande replik om högst en minut.
Replik ska begäras i omedelbar anslutning till det aktuella anförandet. Kontrareplik (dvs.
replik på replik) kan medges, men ingen replikrätt finns på det anförandet och talaren
ska undvika apostrofering.

5S, §5.6.
6S, §5.7.1.
7S, §5.11.1.
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4.2 Personvalsprocess

Vid val till poster beskrivna i reglementet8 sker debatt med ett särskilt förfarande i tre
delar. Inledningsvis framläggs nomineringar enligt §6.2 och sökande ställer sig upp.

Därefter intervjuas sökande en och en medan övriga sökande lämnar salen. Sökande
tillåts plädera för sin sak och svarar därefter på frågor från mötet. Under intervjun har
sökande företräde på talarlistan för att svara på frågor.

När alla sökande intervjuats och lämnat salen kan persondiskussion äga rum i fri
debatt. Hindersprövning sker i regel här. Sökande välkomnas in igen efter att beslut
tagits, såvida inte sluten votering äger rum.

5 Beslut och votering

Sektionsmötet kan fatta beslut vid möte som utlysts korrekt enligt stadgan9, och då fler än
15 röstberättigade medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen och presidiet, är närvarande.

Är färre än 25 röstberättigade medlemmar närvarande då beslut ska fattas kan detta
endast ske om ingen medlem yrkar på bordläggning. Vid beslut krävs enkel majoritet,
förutom vid ändringar av stadgan10, ändringar av reglementet11, upptag av extra ärenden
på sektionsmöte12, förtroendefråga13, val av hedersmedlem14, val av särskild ledamot15,
val av inspektor16 samt upplösande av sektionen17.

Vid lika röstetal avgörs frågan av talmannen till förmån för status quo, med undantag
för personval där lotten ska avgöra.

5.1 Propositionsordning

När diskussionen stannat av, ska talmannen fråga om mötet kan gå till beslut. Om ingen
invänder förklarar talmannen diskussionen avslutad och läser upp inkomna yrkanden.
Därefter ska den propositionsordning talmannen framlägger i enlighet med mötespraxis
fastställas av mötet.

5.2 Omröstning

Sker i första hand med acklamation. Begärs votering sker omröstning via handuppräckning
för talmannens avgörande, s.k. försöksvotering. Begärs rösträkning sker omröstning via
handuppräckning med räkning av rösträknare. Begärs sluten votering sker votering slutet

8avser R, §5.4
9S, §5.3, §5.5.

10S, §14.2.1.
11S, §14.3.1.
12S, §5.8.1.
13S, §4.3.5.
14S, §2.5.2.5.
15S, §2.8.1.1.
16S, §3.2.
17S, §15.1.1.
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om mötet så med enkel majoritet beslutar, såvida ärendet ej är förtroendefråga eller
personval.

Vid personval där antalet nominerade är fler än antalet som kan väljas ska omröstning
alltid ske slutet.

5.3 Reservation och särskilt yttrande

Reservation mot beslut, särskilt yttrande i anslutning till beslut eller protokollsanteckning
ska anmälas i samband med behandlingen av det aktuella ärendet. Skriftliga sådana ska
inlämnas till sektionsstyrelsen och talmanspresidiet senast 24 timmar efter sektionsmötets
avslutande. Talmannen ska läsa upp reservationen/det särskilda yttrandet samt namnen
på undertecknarna så snart denna inkommit.

6 Sakyrkanden

Huvudyrkande ska ha angivits på slutlig föredragningslista såvida inget undantag i §2 är
tillämpligt. För att yrkande i motion ska tas upp till behandling krävs att en representant
för motionären eller motionärerna är närvarande och framlägger yrkandet, annars avförs
motionen från föredragningslistan.

6.1 Ändring

Yrkande på ändring kan göras under debatt i sak, men också under debatt i lämpliga ord-
ningsfrågor. Talmannen hanterar dessa genom propositionsordningen, se §5.1. Maximalt
två nivåer av ändringar (dvs. ändring av ändring) medges. En så omfattande ändring att
sakfrågan blir en helt annan är inte tillåten och ska i stället framläggas som sakyrkande.

Det förekommer att två ändringsyrkanden är i princip likvärdiga, eller att ingen
motsätter sig att ändringen ersätter huvudyrkandet. Talmannen kan då med mötets
enhälliga samtycke jämka18 de två yrkandena till en specifik lydelse.

6.2 Nominering

Under val kan nominering av både sig själv och andra yrkas på. Nominerad person
ska samtycka till nomineringen19, skriftligt om frånvarande, och vara valbar i enlighet
med stadgar och reglemente. Kandidat som ej är valbar på grund av eventuellt dubbelt
mandat är dock tillåten, om sådan, i det fall denne blir vald, omedelbart lämnar in en
avsägelse för att lösa konflikten. Hinder för nomineringen kan lämnas in muntligt eller
skriftligt till talmanspresidiet så de kan tas upp till prövning av mötet.20

Vid val till poster beskrivna i reglementet21 kan vakantsättning av post yrkas på om
lämpligt. Vakantsättning är möjlig i kombination med inval i fall då flera poster väljs;

18Begreppet jämkning förekommer ofta då någon drar tillbaka sitt yrkande till förmån för ett annat,
vilket alltså inte är jämkning i egentlig mening — det står var och en fritt att ta upp ett yrkande.

19S, §5.12.3.
20se t.ex. Sektionsmöte 19/20 LP1. Fysikteknologsektionen. Okt. 2019, §14b
21avser R, §5.4
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mötet beslutar då först om antalet vakantsatta poster och går därefter vidare med val
till de återstående posterna.22

7 Formella yrkanden

Formella yrkanden rör sakfrågor men framlägger inget förslag till beslut. När mötet går
till beslut prövas de formella yrkandena före sakyrkandena.

7.1 Bordläggning

Bordläggning till nästkommande sektionsmöte kan ske med mötesbeslut.
Yrkande om bordläggning spelar en särskild roll för att pröva kvorum. Om färre

än 25 medlemmar exklusive sektionsstyrelsen och talmanspresidiet närvarar medges
bordläggning direkt.23

7.2 Remiss/återremiss

En sakfråga kan remitteras till arbetsgrupp för beredning innan den återupptas till
beslut på ett senare möte.24 Av yrkandet ska framgå när frågan tas upp igen samt, om
arbetsgruppen är ny, hur gruppen tillsätts. Om frågan redan remitterats en gång eller
motion remitteras till motionärerna kallas detta återremiss.

7.3 Begäran om votering och/eller rösträkning

I direkt anslutning till beslut kan begäran om votering göras efter att acklamation använts,
och begäran om rösträkning göras efter att handuppräckning utan rösträknare använts.
Begäran medges direkt utan eget beslut.

Yrkande om sluten votering för ett beslut som annars inte kräver det kan framläggas
under debatt. En sådan begäran beslutas om av sektionsmötet i anslutning till att beslutet
i sakfrågan ska tas.

8 Ordningsfrågor

Yrkande i form av ordningsfråga kan framläggas av någon som har ordet på samma
sätt som övriga yrkanden. Vissa typer av ordningsfrågor är lämpliga utan att ha ordet,
och lyfts genom att påkalla talmannens uppmärksamhet med ”Ordningsfråga”. Det är
fortfarande aldrig tillåtet att avbryta annans anförande.

Eventuell debatt i ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och avgörs innan sakfrågan
återupptas till behandling. De ordningsfrågor som berör diskussioner kan ej yrkas på
under debatt i ordningsfråga. Ordningsfråga som begärs efter det att debatt avslutats

22se t.ex. Sektionsmöte 18/19 LP3. Fysikteknologsektionen. Febr. 2019
23S, §5.5.2.
24se t.ex. Sektionsmöte 18/19 LP2. Fysikteknologsektionen. Dec. 2018, §13a
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ska tas upp till behandling först då beslut är fattat, såvida ordningsfrågan inte gäller
själva beslutet.

8.1 ”Ren” ordningsfråga

En ren ordningsfråga behandlar frågor direkt kopplade till mötets ordning (inklusive
brott mot denna), sakupplysning och allmänna frågor till talmanspresidiet. Sådan fråga
är alltid tillåten men ska i gengäld vara kortfattad. I regel debatteras rena ordningsfrågor
ej, såvida talmannen inte anser ett mötesbeslut fordras.

8.2 Ajournering

Ajournering kan ske under en viss varaktighet. Ändringsyrkanden om varaktigheten kan
sedan framläggas under debatten i frågan.

Om mötet enligt talmannens bedömning inte kan fortsätta enligt denna ordning eller
demokratiska principer på grund av exempelvis yttre störning eller tekniska problem,
kan talmannen ajournera mötet under en kort period tills dess att mötet kan fortsätta.

8.3 Streck i debatten

Streck i debatten kan yrkas på under diskussion och innebär att yrkandelängden justeras
(dvs. inga nya yrkanden tillåts för sakfrågan) följt av att streck sätts på talarlistan (dvs.
inga nya talare får anmäla sig). Efter bifall till streck i debatten inbjuder talmannen först
till att framlägga ytterligare yrkanden och därefter till att skriva upp sig på talarlistan
innan streck sätts. Vid talarlistans slut går mötet direkt till beslut.

Anförande efter streck satts ska undvika angrepp på och direkta frågor till någon
som inte står på talarlistan. I undantagsfall kan replik medges då denna regel överträds.

8.4 Tidsbegränsning

Tidsbegränsning kan avse hela debatten, varje anförande för sig, eller antal anföranden
per talare. Om yrkandet bifalls ska talmannen ta ordet från de som överträder begräns-
ningarna. Yrkande på tidsbegränsning kan ej framläggas då debatt påbörjats i personval,
ej heller framläggas efter att streck satts.

9 Yrkanden som avser tidigare beslut

9.1 Upprivning

I princip varje beslut fattat under pågående sektionsmöte, både i sak- och ordningsfråga,
kan rivas upp. Undantaget är beslut till förmån för status quo i ordningsfråga (t.ex. avslag
till ajournering eller streck i debatten), där andra yrkanden är mer tillämpliga, och beslut
som av sin natur inte kan rivas upp. Yrkande på upprivning av beslut i ordningsfråga
kan bryta debatt, men debatteras i gengäld ej. Ett yrkande om upprivning ska i regel
framläggas av medlem på vinnande sida i beslutet.
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9.2 Direktjustering

Tidigare fattat beslut under pågående möte kan beslutas träda i kraft omedelbart, s.k.
direktjustering.

10 Tolkning av mötesordningen

Uppstår tvist om tolkningen av denna mötesordning avgörs frågan av talmannen.

11 Särskilda bestämmelser för digitala möten

I det fall sektionsmötet äger rum digitalt gäller dessutom följande bestämmelser:
Ordet begärs genom att skicka ett chattmeddelande med texten ord till talmannen.

Replik begärs genom att skicka ett chattmeddelande med texten replik till talmannen.
Intervjuer sker med övriga sökande utom syn- och hörhåll för det digitala mötet på det
sätt som talmannen finner lämpligast. Omröstning sker i första hand med öppen votering
på det sätt som talmannen finner lämpligast, exempelvis genom ja/nej/avstår-knappar
i en programvara. Sluten votering kan begäras genom att skicka ett chattmeddelande
med texten votering till talmannen, och ska alltid medges. Egen nominering kan göras
genom att skicka ett chattmeddelande med texten söker till talmannen. Ordningsfråga
begärs genom att skicka ett chattmeddelande med texten ordningsfråga till talmannen.

Referenser

Reglemente för Fysikteknologsektionen. url: https://ftek.se/wp-content/uploads/
/ftek-documents/beslut/Reglemente/Reglemente.pdf.

Sektionsmöte 18/19 LP2. Fysikteknologsektionen. Dec. 2018. url: https://ftek.se/wp-
content/uploads//ftek-documents/protokoll/sektion/2018-2019/2018-12-
13%20-%20Sektionsm%C3%B6te%20LP2.pdf.

Sektionsmöte 18/19 LP3. Fysikteknologsektionen. Febr. 2019. url: https://ftek.se/wp-
content/uploads//ftek-documents/protokoll/sektion/2018-2019/2019-02-
27%20-%20Sektionsm%C3%B6te%20LP3.pdf.

Sektionsmöte 19/20 LP1. Fysikteknologsektionen. Okt. 2019. url: https://ftek.se/wp-
content/uploads//ftek-documents/protokoll/sektion/2019-2020/2019-10-
09%20-%20%20Sektionsm%C3%B6te%20LP1.pdf.

Stadga för Fysikteknologsektionen. url: https://github.com/Fysikteknologsektionen/
Stadga.
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Fysikteknologsektionen
Sektionsstyrelsen

Beslut att fastställa
Perioden 20/21 LP4 – 21/22 LP1

Fyllnadsval
• 2021-05-13

Fyllnadsvalde Hugo Bäckman som veckobladerist i SNF.

Fyllnadsvalde Josef Jörgenssen som vice ordförande i SNF.

Fyllnadsvalde Sanna Berntsson till oberoende ledamot i JämF.

• 2021-05-20
Fyllnadsvalde Ludwig Gustavsson som ledamot i Balngt.

• 2021-05-27
Fyllnadsvalde Alexandru Golic som revisor för verksamhetsåret 21/22.

• 2021-06-23
Fyllnadsvald Hedvig Wennberg som ledamot i valberedningen 21/22.

• 2021-06-23
Fyllnadsvalde Rebecka Mårtensson som ledamot i F6 21/22.

• 2021-09-02
Fyllnadsvalde Rakel Hellberg som ledamot i valberedningen 21/22.

• 2021-09-23
Fyllnadsvalde Matilda Hellström som nätmakare i Spidera.

Avsägelser
• 2021-05-20

Godkände Maja Rhodins avsgäelse från F6 21/22.

Programrådsrepresentanter
• 2021-07-29

Valde Carin Lundqvist till F:s programråd.

Valde Linnea Hallin och Albert Vesterlund till TM:s programråd.

• 2021-08-26
Valde Mijo Thoresson till F:s programråd.

1



Verksamhetsberättelse
Studienämnden vid Fysik 2020/2021

Fysikteknologsektionen, Chalmers studentk̊ar

Verksamhetsberättelse

SNFTM 20/21
Skriven av:

Ordförande Oliver Thim

Kassör Linnea Hallin

Medlemmar:

Ordförande Oliver Thim

Vice ordförande Patrik Wallin Hybelius

Kassör Linnea Hallin

Matansvarig Mijo Thoresson

Masteransvarig Tobias Gabrielii

Sekreterare Victor Salomonsson

Veckobladerist Mikael Eriksson

Kandidatansvarig Christian Josefson

Årskursrepresentant Samuel Martinsson

Ordinarie åligganden

Under det g̊angna verksamhets̊aret har SNFTM utfört sina åligganden enligt reglemente. Året har s̊a klart va-
rit lite annorlunda p̊a grund av pandemin, och fysiska arrangemang har tyvärr inte varit möjligt under större
delen av året. N̊agon enstaka g̊ang har protokollet varit försenat, men i övrigt har alla protokoll anslagits i
tid. SNFTM har under året bland annat arrangerat digitala Cocktailpartyn, digitala föreläsningar, deltagit p̊a
programr̊ad, representerats i sektionsstyrelsen, informerat om kursval, aktivt deltagit i arbetet med program-
omläggning, genomfört aspning och genomfört en enkät om distansstudier.

Arbete i relation till verksamhetsplanen

Studienämnden har under verksamhets̊aret 2020/2021 utöver ordinarie åligganden arbetat
med följande punkter:

• Arbetat med det psykosociala läget p̊a sektionen
SNFTM har under verksamhets̊aret arbetat med det psykosociala läget p̊a sektionen. Arbetet var tänkt att
försöka bygga vidare p̊a tidigare kontinuerligt arbete som utförts, men p̊a grund av pandemin fick planerna
göras om en del. Ett stort fokus har varit att tillsammans med styret och övriga sektionsorgan se till att
det har funnits sociala mötesplatser för sektionsmedlemmar för studiesociala arrangemang. SNFTM har
genomfört ett f̊atal sociala arrangemang p̊a plats d̊a situationen tillät. SNFTM gjorde i samarbete med
styret en ganska omfattande enkät gällande hur distansstudier fungerade, och hur det hänger ihop med
den psykosociala hälsan. Resultaten presenterades och diskuterade b̊ade internt p̊a sektionen och med
programadministrationen för att se hur läget kunde förbättras.

• Öka transparensen och lättöversk̊adligheten av kursval
SNFTM har under verksamhets̊aret fortsatt arbetet att göra kursval mer transparenta och lättöversk̊adliga
genom att hjälpa till att sprida relevant information i sektionens informationskanaler.

• Arbetat med intresset för att vara kursrepresentant och verkat för bra kursnämnder
SNFTM har under verksamhets̊aret haft sv̊art att locka frivilliga till att vara kursutvärderare. Detta är
tyvärr en trend som har varit i flera år, och som inte blivit bättre av pandemin. SNFTM har försökt n̊a
ut med information till berörda studenter vad det innebär att kursutvärdera och varför det är viktigt
för utbildningen. I kombination har SNFTM ocks̊a arbetat med att vägleda kursutvärderare i sitt arbete.
För att öka SNFTM s kännedom om hur det g̊ar i kurserna deltog minst en representant fr̊an SNFTM p̊a
kursnämnder med f̊a undantag.
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• H̊allit god kontakt med programansvariga och programadministration
SNFTM har under verksamhets̊aret fortsatt med att h̊alla kontinuerliga möten med programansvariga och
studievägledare för att utbyta information om situationen p̊a utbildningen.

• Deltagit i diskussioner om programomläggning
SNFTM har deltagit i diskussioner om programomläggningen av b̊ade F och TM b̊ade genom enskilda
möten med programansvariga och aktivt deltagande p̊a programr̊ad. SNFTM har fört fram synpunkter fr̊an
studenters synvinklar om hur programmen kan förbättras. Vi upplever att vi f̊att gehör för de synpunkter
vi lyft fram.

• Verka för att det ska finnas en mötesplats mellan studenter och anställda
SNFTM har under verksamhets̊aret inte kunnat genomföra traditionella Cocktailpartyn i fysisk form ut-
an de har varit digitala. Studenter och föreläsare bjöds in till en gemensam digital kväll best̊aende av
intressanta föreläsningar och digitalt mingel.

• Studiebevakning master
SNFTM har varit noga med att kontinuerligt bevaka masterprogrammen, vilket i år underlättades av att
m̊anga medlemmar i SNFTM läste p̊a lite olika masterprogram.

• Verka för att studiekvaliteten p̊a utbildningen inte ska p̊averkas av COVID-19 och ekonomi
i balans
N̊agot som genomsyrat SNFTM s arbete har varit b̊ade pandemin och ekonomi i balans. SNFTM har verkat
för att bejaka studenternas intressen i b̊ada dessa situationer främst genom att delta aktivt i möten och
samla in information. SNFTM har regelbundet deltagit i möten med k̊arens utbildningsenhet för att utbyta
och framföra åsikter i samr̊ad med representanter fr̊an de andra sektionernas studienämnder.

Övrigt

• Guldäpplet, guldkritan och guldkärnan
Guldäpplet tilldelades i år Henrik Ström, guldkritan tilldelades Andreas Isacsson och Philippe Tassin
och guldkärnan tilldelades Eric Nilsson och Magnus Rahm. Guldkritan är att temporärt pris som vi
införde för att uppmärksamma arbetet med att bygga om föreläsningssalar s̊a att de blev anpassade för
distansundervisning.

• Föreläsningsserie
Under LP4 annordnade SNFTM en föreläsningsserie där Philip Garlee, Andreas Rosén, Tünde Fülöp och
Janine Splettstoesser gav föreläsningar för sektionens medlemmar.

• Semlor
SNFTM bakade semlor och levererade det hem till sektionsmedlemmar som tack för stort deltagande p̊a
enkäter.
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Verksamhets berättelse
Focumateriet 20/21

Foc har under året haft ett hårt tryck på automaterna Coronan till trots. Godiset har sålts plikt
troget och gott och swishen har klirrat på foc kontot.

Flipper spelen har spelats mycket och många high scores har blivit slagna. Ett nytt flipper har
till kommit till samlingen efter en episk reveal av vår allas Weidow, Focs för kämpe. I sann flipper
anda har även flipper turnering anordnats.

När vi längre inte fick mötas på all män mark efter corona restriktionernas ordentliga in tåg sökte
sig Focumateriet till nya makter och anordnade online arrangemang med mycket goda resultat.

Vidare har nyhets rapportering skett fel fritt under sektions mötena där oberoende, äkta, jour-
nalism har skett utan inflytande från lands moder.

En ny tänkande aspning baserad på Discord jar även genomförts med mycket gott resultat.

Utöver detta har foc 20/21

• Letat efter flaskan Åke.

• Arbetat för med kackalorum.

• Sett över rutiner för beställning av flipper delar.

V.E.S. Focumateriet
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Verksamhetsberättelse för F6 20/21
Medlemmar

Sexmästare Ludwg ”Khan” Gustavsson
Sexretarderad Jacob ”Ladan” Burman

Kassör Alexander ”Buddy” Samuelsson
Likörlogskapten Martin ”Martini” Jirlow
Sexmästarinna David ”LK” B̊åaw

PRoaktiv Ruben ”94” Willner
biLoLycka Ruben ”Ukko-Pekka” Frilund
Pysslning Emelie ”Tösa” Lemann

Arrare Isac ”Zoom” Borghed

Sammanfattning
Verksamhets̊aret för F6 20/21 inleddes genom att i coronapandemins skugga trotsa vädergudarna och arrangera
ett UtET-raj. Bilden av teknologer som ler igenom regnet och inte l̊ater omvärldens situation hindra dem fr̊an
att arrangemangen ska bli av kom att bli kännetecknande för resterande av verksamhets̊aret, där fyra sittningar
p̊a en kväll och diverse onlinearrangemang blev en del av tillvaron.

Trots ihärdigt arbete har F6 20/21 inte uppfyllt sina åligganden d̊a ett ET-raj och samtliga Gasquer efter
mottagningen uteblev till följd av pandemin. Dock anser F6 20/21 att de mål som skrevs in i verksamhetsplanen
och som listas nedan är uppfyllda.

Främja ett rikt studentliv
I syfte att främja ett rikt studentliv har F6 20/21 utöver sina åligganden bjudit sektionens medlemmar p̊a
ärtsoppelunch/grötlunch en g̊ang i läsperioden, arrangerat en gemensam julkalendersvisning, arrangerat Lucia-
sittning samt skött den begränsade uthyrningsverksamhet av sektionens värmesk̊ap som bedrivits.

Ärtsoppelunch/grötlunch genomfördes i tre av fyra läsperioder genom att leverera mat hem till sektionsmed-
lemmar med hjälp av sektionsbilen. Under läs̊arets andra läsperiod bar utkörningspersonalen även tomteluvor
i syfte att bidra till julstämningen p̊a sektionen.

Luciasittning och julkalendersvisning genomfördes via Zoom (plattformen, ej arrangören) med stöd av andra
applikationer, till exempel Watch2gether. Efter varje avsnitt av julkalendern fick deltagarna betygsätta detta,
vilket resulterade att årets julkalender fick ett genomsnittligt betyg p̊a 3,2 av 5.

Utveckla föreningen
Denna punkt anses ha lidit mest av pandemins begränsningar, d̊a flertalet av punkterna i verksamhetsplanen
berört omr̊aden som skiljt sig fr̊an tidigare år. Dock anser F6 20/21 att de lyckats bibeh̊alla kommitténs repre-
sentation p̊a sektionen med antalet sökande till F6 21/22 som grund. Även fr̊agor som hur man ökar kommitténs
representation p̊a sektionen samt hur kommittén ska bli mer jämlik har diskuterats och förts vidare som förslag
till kommande verksamhets̊ar.
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Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i
sektionens verksamhet
Att engagera sektionsmedlemmar genom att gynna puffkulturen p̊a sektionen blev en verklighet under mottag-
ningen 2020, men under de onlinearrangemang som följde uteblev denna punkt helt.

Aspningen under den fjärde läsperioden genomfördes helt online, och innehöll b̊ade samarr med andra sek-
tioner samt andra kommittéer p̊a sektionen. Att den anses lyckad av oss som arrangerade beror till stor del
p̊a det engagemang som asparna uppvisade under arrangemangen, vilket lämnar det tveklöst att kommande
verksamhets̊ar kommer driva F6 fram̊at genom sagolika sittningar, glädjande Gasquer och efterlängtade ET-raj.

Lista över arrangemang under verksamhets̊aret 20/21

• UtET-raj

• Första dagen

• Rundvandring

• Välkommen till mörkret

• Profvsits

• Patetgasque

• Sagogasque

• Avtackning

• Ärtsoppelunch LP1

• Luciasittning

• Grötlunch

• Julkalendervisning

• P̊a sp̊arET-raj

• Ärtsoppelunch LP3

• Aspning

– Asplunch

– Aspplaggstillverkning

– Rundvandring (samarr D6 med hjälp av övriga sexmästerier)

– Turnering i Haxball

– Sexmästerikalas

– Djungel6 (samarr med Djungelpatrullen)

– Postmys

– Casekväll

– I sann F6-anda

– Aspresa/aspgasque

– Sex med nollK (FnollK takeover)

• Ärtsoppelunch LP4
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Fysikteknologsektionen
Verksamhetsberättelse F-styret

Sektionsstyrelsen

Ordförande Emelie Björkman
Vice Ordförande Sofia Reiner

Kassör David Winroth
Sekreterare Joseph Löfving
Skyddsombud Emelie Sjögren

Informationsansvarig Albert Vesterlund
Ordförande DP Isabella Tepp
Ordförande F6 Ludwig Gustavsson

Ordförande FnollK HT20 Carl Strandby
Ordförande FnollK VT21 Emma Ödman

Ordförande SNF Oliver Thim
Ordförande Foc Gustav Hallberg

Ordförande FARM HT20 Richard Svensson
Ordförande FARM VT21 Eric Carlsson

Verksamhetsberättelse
Under verksamhetsåret 20/21 har styret arbetat med följande punkter.

• Fortsätta arbetet med det psykosociala läget
Förutsättningarna för studenters välmående har varit exceptionellt dåliga under verksamhetsåret
pga. pandemin då många känt sig isolerade, nere och omotiverade. Styrelsen har försökt synas på
distans och uppmuntrat till social sammanhållning på sektionen, både mellan medlemmarna och
bland de aktiva för att minska känslan av isolering trots de långt ifrån optimala förutsättningarna.
Året började bra då mottagningen kunde genomföras, efter många ändringar och krishantering-
ar. När möjligheten till fysiska arr försvann helt fick sektionen uppfinna hjulet på nytt. Många
nya digitala arrangemang hittades på och hemkörning och upphämtning blev populärt. Två rik-
tade satsningar från styrelsens sida var att tillsammans med programansvariga arrangera något
inspirerande och underhållande varje fredag under hela LP2 och att tillsammans med de andra
F-sektionerna i Sverige arrangera en online-spelturnering.
Styrelsen assisterade SNF i skapandet och utskick av en enkät riktad till medlemmarna under
hösten, för att undersöka välmåendet på sektionen samt vilka lärdomar av distansundervisningen
som redan kunde dras. Resultaten kunde främst användas av SNF i deras verksamhet.
Varje år skickar högskolan ut enkäten ”Studentbarometern”. Styrelsen tillsammans med SNF och
programledningarna har arbetat för att öka svarsfrekvensen och därmed slagkraften i svaren. Med
en svarsfrekven kring 60 % för båda grundprogrammen kunde styrelsen ge mycket åsikter på pro-
blemorådena och utvecklingsförslagen och fick mycket gehör från programledningarna.

• Utvärdera implementeradet av sektionsföreningar
Under året har ytterligare en funktionär blivit sektionsförening, Game Boy. Dessvärre har inte en
ordentlig utvärdering av implementeringen genomförts då verksamheten under det gångna året har
varit långt ifrån normal. Därför har denna punkt lämnats över till 21/22 för att arbeta vidare med.
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• Verka för förbättring och utvidgning av sektionens lokaler
Köksrenoveringen blev slutligen av under våren och resultatet är bättre än styrelsen och engagerade
i köksgruppen kunnat drömma! Det drog ut på tiden och blev betydligt dyrare än väntat, men köket
stod klart innan mottagningen drog igång och kostnaden omförhandlades så att utbildningsområdet
KFM tog en betydligt större del av kakan än först beslutat. Renoveringen visade sig vara mer
omfattande än vad som först antogs. Fukt- och mögelskador har inneburit att även städskrubben,
matskrubben och toaletterna renoveras. Därutöver har belysning, lister och golv bytts på hela
Focus och vikväggen mellan bar- och mellandelen planeras även den att bytas ut. Alla dessa extra
uppfräschningar har inte sektionen behövt bekosta utan det har högskolan och/eller försäkringar
stått för.
Styrelsen har även tillsammans med DP förbättrat relationen till SG Fysik/GU Fysik, med vilka
vi delar några av våra lokaler. Både på förenings- och ledningsnivå har gammal osämja orsakad av
missförstånd kunnat lämnas i det förflutna och bättre förutsättningar råder nu för framtida aktiva
och medlemmar av sektionen.
Slutligen har även FIF och FREK fått nya lokaler i kemikällaren, så en del arbete har gått åt att
avtala med K- och KfKb-sektionerna om förhållningssätt samt rusta upp rummen till fulldugliga
arbetsrum.

• Utvecklande av intern kommunikation
Tidigt under verksamhetsåret skapades en slack för alla sektionsaktiva. Den möttes av blandad
extas. Flera aktiva ansåg sig inte behöva den typen av uppstyrd kommunikation då de inte ar-
rangerade tillräckligt för att motivera upplärningen av ett nytt redskap. Andra har dock funnit
det väldigt värdefullt. Under både mottagningen 2020 och 2021 så har information kunnat spridas
väldigt effektivt och feedback kunnat mottas. Styrelsen själva har väldigt nöjda med redskapet
och att slacken lever vidare även efter verksamhetsåret ses väldigt positivt på. Framförallt har det
samlat alla på en plats, då många redan använde slack oberoende av varandra.
En ”How to Ftek”-manual har skrivits för sektionsaktiva för att enklare navigera, fixa sina konton
och lägga upp arrangemang på ftek.

• Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet på sektionen
19/20 beslutade sektionsmötet att införa en miljö- och hållbarhetspolicy för sektionen. Denna
har arbetats vidare med under året för att bl.a. minska inköpen och användandet av engångs-
platsartiklar och miljökompensera för sektionsbilen.
Focus kommer få ytterligare sopsorteringskärl med målet att fler sopor ska sorteras istället för att
allt ska slängas i de stora soptunnorna.

• Se över hanteringen av sektionens utrustning
En guide skrevs för sektionens tryckutrustning för att ge de sektionsaktiva bättre möjlighet att
trycka på egen hand. Styrelsen har inte sett över den interna uthyrningen av sektionsbilen, önskas
detta i framtiden är att bra första steg att höra med andra sektioner med egen bil.

• Uppföljning av GDPR
Mycket av arbetet var rutinarbete för informationsansvarig så inga större ändringar att rapportera.
Styrelsen har arbetat för att förenkla hanteringen av GDPR för aktiva genom att omarbeta den
information som finns sedan tidigare styrelser så att det blir lättare för aktiva att göra rätt.

• Dokumentering av hanteringen av COVID-19
Styrelsen har under året kontinuerligt dokumenterat pandemins utveckling och dess påverkan på
verksamheten. Detta har gjorts genom att bl.a. spara mejl om restriktioner, sammanställa gäl-
lande restriktioner från flera källor, ge förslag på digitala arrangemang som ägt rum samt två
noggrannare dokumenteringar: mottagningen 2020 och smittspridningen oktober 2020. Målet är
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att dokumentationen ska gå att förstå och vara till hjälp lika bra kommande verksamhetsår som
om 10 år.

• Digitalisera sektionens ekonomi
Denna punkt genomfördes inte då förutsättningarna ändrades under verksamhetsåret. Kåren hade i
sin verksamhetsplan att skapa ett ekonomi-paket som kan hjälpa sektionskassörer att göra rätt och
minska arbetsbelastningen för samtliga kassörer och revisorer på sektionerna och i kårkommittéer-
na. I inväntan på detta beslutades att inte lägg värdefull arbetskraft på att digitalisera sektionens
ekonomi.

• Jämlikhet
Styrelsen har under året startat upp JämF, sektionen jämlikhetsråd, för att effektivt engagera och
integrera jämlikhetsarbetet i verksamheten. Uppstartsmöten och inval av ledamöter har ägt rum i
slutet av verksamhetsåret. Mycket lämnas därefter upp till 21/22 att forma verksamheten.
Styrelsen har även samtalat med och/eller medverkat på mässor för att höra nya perspektiv på
jämställdhet och jämlikhet från både studenter och anställda. Detta har sedan kunnat användas
direkt i verksamheten, i dialoger med programledningarna och på cocktailpartyn.
Styrelsen har även på inbjudan från sektionens inspektor, tillika prefekt för Fysikinstitutionen,
erbjudits en plats i arbetet med jämlikheten på institutionen för att ge studenternas perspektiv.
Denna plats att tilldelats JämF.

Övrigt
• Riktade satsningar från programansvariga

Båda programansvariga fick medel över i sin budgetar pga. inställda moment i undervisningen
och valde då att skänka dessa till sektionen under premissen att pengarna gick till investeringar
i den sociala sammanhållningen på sektion under både kort och lång sikt. Medlen summerade till
omkring 120 000 kr och styrelsen frågade medlemmarna vad de önskade skulle införskaffas. Medlen
gick till bl.a. sportutrustning som kan lånas från FIF, stödmedel till genomförande av F-spexet,
flipper och arkadspel, brädspel som kan lånas av Game Boy och kurslitteratur på Focus.

• Sektionsstruktur
Styrelsen har drivit igenom några förändringar och stöttat aktiva när förändringar varit önskvärda.
Game Boy har gått från en funktionär till en sektionsförening, JämF har startats och FIF har
kommit igång med sin självständiga ekonomi samt fått ett verksamhetsår som sammanfaller bättre
med övriga verksamhetsår på sektionen.
Därutöver har sektionens styrdokument såsom stadga och reglemente setts över.

• Sektionsarbete under COVID-19
Konsekvenserna och hanteringen av pandemin var mer omfattande än styrelsen förutsåg och har
varit både en tids- och energitjuv under hela verksamhetsåret. Sektionsarbetet har varit tvunget att
anpassas och förnyas, och där har styrelsen behövt sätta spelreglerna, uppmuntra till och även kräva
förändring. Sektionsstyrelsen har tillsammans med kommittéer, föreningar och funktionärsposter
diskuterat hur arrangemang och aktiviteter har kunnat göras säkra för sektionens medlemmar.
Därmed har sektionens ekonomi och budget behövts ses över och justeras flertalet gånger efter
rådande läge. Trots att nästan inga arrangemang har kunnat genomföras fysiskt så har samtliga
aspningar genomförts i någon form och söktrycket har varit högt till sektionsposterna.

• Samarbeten
Sektionsstyrelsen har arbetat för att bygga goda relationer med de nya programledningarna, där
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programmen nyligen fick nya programansvariga och har fått flertalet nya studievägledare under
verksamhetsåret. Detta har varit en utmaning i kontinuiteten men också en möjlighet till utveckling.
Styrelsen har även arrangerat två digitala konferenser med de samarbetande F-styrelserna i Sverige,
SaFt, för att utbyta erfarenheter och idéer. På uppdrag av SaFt/styrelsen ingick Game Boy i en
grupp som arrangerade en digital spelturneringshelg under våren, SaFt Tournament, i ett försök
att skapa sammanhang mellan våra sektioner.
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Budgetresultat
Fysikteknologsektionen 20/21

INTÄKTER Resultat Budget UTGIFTER Resultat Budget
Program, F 320 485 84 000 FnollK 161 484,58 208 040
Program, TM 0 31 000 SNF 16 203,80 48 500
Sektionsavgift 80 650 81 000 Focumateriet 94 593,10 97 400
FARM 118 264,51 121 360 F6 23 786,23 315 050
F6 68 280,09 293 900 DP 38 038,70 165 800
DP 22 370 141 300 FARM 14 191,10 40 590,83
FnollK 32 621 26 400 Valberedning 1 084 5 030
Focumateriet 19 811 25 750 Utbildning 2 711,25 2 850
SNF 0 2 260 Sektionsmöten 343 8 400
Sektionsbil 17 824 22 000 Möteskostnader 664,8 4 600
Uthyrning Focus 2 034 15 13 000 Sektionens vecka 0 24 000
Sektionsaccessoarer 8 299 42 22 000 Styret 8 355,39 17 100
Riktade satsningar F 67 000 67 000 Sammanh̊allning sektaktiva 0 22 400
Riktade satsningar TM 50 000 50 000 Sektionsbil 71 734,92 75 300
Övriga intäkter 3 600 10 000 FIF 12 903,82 40 100
TOTALT: 811 239,17 990 970 Finform 10 697,1 20 350

Foton 1 397,6 3 940
Fabiola 0 9 000
Hofflor 0 5 200
Ärtsoppa 6 665,92 11 200
Julmiddag 0 20 000
IT 542,8 1 650
Tidning 996 996
Avskrivning sektionsbilen 0 0
Avskrivning uteplatsen 15 000 15 000
Upprustning av Focus 44 960,23 50 000
Finansiella avgifter 12 352,66 13 229
Sektionspott 6 031,39 22 200
Funktionärer och föreningar 0 0
SaFT 0 6 000
Sektionsaccessoarer 2 707 30 000
Äskning Sektionskamera 0 0
Äskning Sektionsflugor 0 0
Äskning partytält 7 450 7 450
Tejpinventarier 10 340,46 10 000
F-spexet (riktad satsning, TM) 20 000 20 000

RESULTAT 226 003,32 -213 405,83 TOTALT: 585 235,85 1 321 375,83
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Förtydligande av budgetposter

STYRET Resultat Budget FINFORM Resultat Budget
Administration 1 998,50 3 500 Tidning lp 1, mottagningsnummer 2 116 2 700
Teambuilding styret 450 3 600 Tidning lp 1 1 908 2 700
Teambuilding kärnstyret 540 900 Tidning lp 2 0 2 700
Kärnstyret - aspning och överlämning 757,08 3 600 Tidning lp 3 0 2 700
Representation 1 434 3 300 Tidning lp 4 5 848 2 700
Upprustning styretrummet 69,9 0 Tidningssläpp 0 2 250
Mottagning 3 105,91 2 500 Aspning / Teambuilding 225,10 1 500
TOTALT: 8 355,39 17 100 Representation 0 1 800

Reportage 0 500
Övriga utgifter 600 800
TOTALT: 10 697,1 20 350

FOTON Resultat Budget FABIOLA Resultat Budget
Material mm. 199,60 1 000 Brudar och bärs 0 3 000
Teambuilding 0 300 Inspoföreläsningar 0 400
Överlämning 0 600 Pluggkvällar 0 1 200
Representation 1 198,80 1 290 Menssk̊ap 0 400
Aspning 0 750 Bastu 0 1 800

Representation 600 0
Aspning 0 1 000
Teambuilding 0 300
Överlämning 0 300

TOTALT: 1 397,6 3 940 TOTALT: 0 9 000

FOCUMATERIET Resultat Budget
Representation 0 800
Aspbudget 0 500
Bidrag 1 300 1 300
Flipperdelar 6 562,10 2 500
Automatdelar 5 170 1 000
Nytt flipper 57 000 57 000
Arkadspel 9 999 99 10 000
Övriga utgifter 19 214 01 25 600
TOTALT: 94 593,10 97 400
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Förklaring av budgetresultatet

I allmänhet har budgetresultatet avvikt mycket fr̊an budgeten. Detta beror framförallt p̊a pandemin och p̊a det nya
focusköket. Styrelsen trodde att hela kostnaden för köket skulle tas p̊a verksamhets̊aret 20/21, men istället spreds det
ut p̊a 20/21, 21/22 och 22/23. Detta medförde en mindre kostnad för året 20/21 men kommer medföra större kostnader
21/22 och 22/23, det är dock inget som styrelsen 20/21 tror kommer drabba sektionen d̊a vi m̊anga år g̊att plus. Pandemin
har ocks̊a inneburit inkomstbortfall f̊ar de flesta kommittéer, men d̊a deras utgifter ocks̊a minskat märktes det mindre än
beräknat p̊a årets resultat.

Sektionsaccessoarer

De planerade inköpen genomfördes aldrig och därav användes inte budgetposten.

Finform

En del nummer gjordes aldrig s̊a istället las extra pengar p̊a numret i LP4.

Sektionens vecka

Sektionens vecka blev inte av p̊agrund av pandemin. Posten användes därför inte.

Fabiola

Fabiolas verksamhet drabbades h̊art av pandemin och budgetposten användes därför inte.

Programbidrag

Det g̊ar att notera i budgetresultatet att intäkterna fr̊an TM försvunnit under året. Dessa har istället lagts p̊a intäkter F d̊a
F och TM nu sl̊ar samman bidragen till sektionen.
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Fysikteknologsektionen
verksamhetsplan för

sektionsstyrelsen 2021/2022

Sektionsstyrelsen ska under verksamhetsåret
2021/2022 verka för följande mål:

Siffror inom parentes anger vilket mål i Mål- och visionsdokumentet som verksamhetsplanspunkten
jobbar mot.

Ekonomi
Sektionsstyrelsen ämnar arbeta med ekonomi under året för att förenkla det ekonomiska arbetet på
sektionen.

Sektionsstyrelsen åtar sig därför att:

• Undersöka möjlighet att gå med i kårens ekonomipaket
Kåren har tagit fram ett ekonomipaket, ett gemensamt ramverk för sektionerna, som kan hjäl-
pa till med att förenkla det ekonomiska arbetet på sektionen. Sektionsstyrelsen vill undersöka
möjligheten att gå med i detta ramverk och eventuellt anpassa sektionens ekonomi om det visar
sig vara gynnsamt för sektionens verksamhet. (4)

• Arbeta för att öka utnyttjandet av äskningspotten
Sektionen har en äskningspott som ofta inte utnyttjas till fullo. Styrelsen hoppas kunna öka
användandet av denna pott för att öka medlemsnyttan på sektionen. (4,7,8)

Kommunikation
Sektionsstyrelsen ämnar arbeta med hur information om arrangemang och projekt når ut till sektionens
medlemmar så att informationen kommer fler till dels.

Sektionsstyrelsen åtar sig därför att:

• Se till att mer information om arrangemang läggs upp på Ftek
Sektionsstyrelsen vill arbeta med att information om arrangemang och andra projekt inte enbart
ska läggas upp i fysikteknologsektionen-gruppen på Facebook utan även på Ftek. (4,7,8)

• Undersöka implementeringen av ett nyhetsbrev
Sektionsstyrelsen ämnar minska belastningen på fysikteknologernas behov av att multitaska och
vill därför undersöka om ett nyhetsbrev skulle vara ett bra sätt att göra det på. Det vill säga
genom att sektionsstyrelsen sammanställer aktuell information så att medlemmarna slipper leta.
(4,7,8)

Medlemsinflytande
Sektionsstyrelsen vill förbättra möjligheten för sektionens medlemmar att påverka sektionens verk-
samhet och möjligöra för medlemmar att i större grad delta i sektionens förändringsarbeten.

Sektionsstyrelsen åtar sig därför att:
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• Verka för att sektionsmöten ska bli kortare
Vissa sektionsmöten håller idag på till långt inpå småtimmarna. Detta kan leda till diverse
intressekonflikter kring fysikteknologers fritid. Sektionsstyrelsen vill därför att sektionsmöten
ska bli kortare så att fler fysikteknologer kan delta på hela mötet. (4,7)

• Sätta upp en förslagslåda på ftek
Sektionsstyrelsen tycker att det är synd att det inte utnyttjas mer att de har så kompetenta
medlemmar. En förslagslåda på ftek skulle sänka tröskeln för medlemmar att komma med idéer
på hur man kan förbättra sektionens verksamhet. (6,7,8)

Medlemsnytta
Sektionsstyrelsen vill arbeta för att fysikteknologer ska få det bättre och få ut mer av sitt medlemskap
i sektionen.

Saker som ska göras är bland annat att:

• Verka för skapandet av fler föreningar
Det ska finnas något för alla i sektionens verksamhet. Därför vill sektionsstyrelsen uppmuntra
sektionens medlemmar att organisera sig och förenkla processen för detta. Sektionsstyrelsen ska
även utvärdera förra årets implementation av sektionsföreningar. (4,7,8,9)

• Arbeta för att välkomna internationella masterstudenter i sektionens verksamhet
En stor del av sektionens medlemmar är studenter på något av fysikinstitutionens masterpro-
gram. En stor del av dessa studenter är dessutom inte svenskspråkiga. Därför vill sektionsstyrel-
sen arbeta för att nå ut med mer information till, och att det ska finnas fler arrangemang som
riktar sig till sektionens masterstudenter. (3,4,5,6,7,8,9,11)

• Jobba med att utveckla överlämningar
Det krävs en del arbete att skriva en bra överlämning. Sektionsstyrelsen vill därför arbeta med
att underlätta denna process och ta fram en central guide för hur sektionen fungerar. (2,3,4,8)

• Utvärdera sektionens miljö och hållbarhetspolicy
Sektionen beslutade under föregående år om att implementera en miljö- och hållbarhetspolicy
som behandlar bland annat engångsbestick, och köttkonsumption. Nu har det gått ett år och
det är därför dags att utvärdera denna. (7)

Psykosocialt
Sektionsstyrelsen ämnar arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på sektionen.

Saker som ska göras är bland annat att:

• Hantera medlemmarnas ohälsosamma arbetsbelastning
Sektionsstyrelsen har med ett regelbundet arbete verkat för en förbättrad psykosocial situation
på sektionen, med fokus på stressen många medlemmar upplever. Vi kommer fortsätta arbeta
med detta genom att hitta bättre resurser för stresshantering och ta fram en ordentlig hand-
lingsplan. (5,8,9)

• Arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos sektionens medlemmar
Att arbeta för att förbättra den psykiska hälsan är väldigt viktigt, då F och TM har mycket
dåliga resultat i studentbarometern. Vi i sektionsstyrelsen vill under året uppmuntra F- och
TM-studenterna att våga prata mer om psykisk ohälsa och att våga säga ifrån när man upplever
att något är fel. (5,7,9)
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• Främja jämlikhetsarbetet på sektionen
Sektionsstyrelsen vill under det kommande verksamhetsåret arbeta för att öka jämlikheten på
sektionen mellan exempelvis kön, mellan de olika programmen och mellan svensktalande och
ickesvensktalande studenter. Detta ämnas göras bland annat genom att utvärdera och vidareut-
veckla den nystartade jämlikhetsföreningen JämF. (5,7,8,9)
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Budget
Fysikteknologsektionen 21/22

INTÄKTER 21/22 20/21 UTGIFTER 21/22 20/21
Program, F 182 494 84 000 FnollK 260 000 208 040
Program, TM 40 445 31 000 SNF 48 200 48 500
Sektionsavgift 81 000 81 000 Focumateriet 28 320 97 400
FARM 190 660 121 360 F6 356 350 315 050
F6 357 900 293 900 DP 262 650 165 800
DP 270 400 141 300 FARM 104 600 40 590,83
FnollK 45 000 26 400 Valberedning 5 030 5 030
Focumateriet 28 550 25 750 Utbildning 2 850 2 850
SNF 0 2 260 Sektionsmöten 10 800 10 800
Sektionsbil 22 000 22 000 Möteskostnader 4 600 4 600
Uthyrning Focus 13 000 13 000 Sektionens vecka 38 000 31 000
Sektionsaccessoarer 22 000 22 000 Styret 33 100 17 100
Riktade satsningar F 0 67 000 Sammanh̊allning sektaktiva 22 400 22 400
Riktade satsningar TM 0 50 000 Sektionsbil 76 300 75 300
Sektionens vecka 4 000 0 FIF 30 100 40 100
SaFT 10 000 0 Finform 19 450 20 350
Övriga intäkter 10 000 10 000 Foton 3 940 3 940
TOTALT: 1 277 0949 1 004 970 Fabiola 9 600 9 000

Gameboy 5 950 0
Hofflor 5 200 5 200
Ärtsoppa 11 200 11 200
Julmiddag 20 000 20 000
IT 1 650 1 650
Tidning 3499 996
Avskrivning uteplatsen 15 000 15 000
Upprustning av Focus 33 500 30 000
Finansiella avgifter 13 229 13 229
Sektionspott 22 200 22 200
SaFT 16 000 16 000
Sektionsaccessoarer 31 335 30 000
Äskning partytält 17 000 7 450
Tejpinventarier 0 10 000
Ny flagga 3 500 0
Porslin 12 000 0

RESULTAT -253 714 -310 405,83 TOTALT: 1 531 663 1 205 371,83



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 21/22

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

Förtydligande av budgetposter

STYRET 21/22 20/21 SNF 21/22 20/21
Kontorsmaterial 3 500 3 500 Cocktailparty 22 500 15 000
Teambuilding styret 3 600 3 600 Utvärderingsluncher F/TM 3 500 3 500
Teambuilding kärnstyret 1 800 900 Teambuilding 2 700 2 700
Kärnstyret - aspning och överlämning 3 600 3 600 Aspning 4 000 4 000
Representation 3 000 3 000 Representation 5 000 5 000
Mottagning 2 500 3 600 VBL 3 000 3 000
Riktad satsning F-spexet 0 20 000 SNFika 2 000 2 000
Riktad satsning brädspel 0 10 000 Kursutvärderingsfrämjande medel 3 500 3 500
Subventionering vegetarisk mat 8 000 0 Mottagning 1 000 5 800
Riktad satsning Kurslitteratur Focus 5 000 0 SNFöreläsning 0 3 000
Övrigt 2 000 0 Övriga utgifter 1 000 1 000
TOTALT: 33 100 17 100 TOTALT: 55 700 48 500

FINFORM 21/22 20/21 FIF 21/22 20/21
Tidning LP1, mottagningsnummer 2 700 2 700 Representation 1 800 1 800
Tidning LP1 2 700 2 700 Bokningar av pass 18 900 18 900
Tidning LP2 2 700 2 700 Materialinköp 1 800 1 800
Tidning LP3 2 700 2 700 Motionshallen 1 500 1 500
Tidning LP4 2 700 2 700 H̊alla i CM 1 700 1 700
Tidningssläpp 2 250 2 250 Deltagande CM 1 300 1 300
Aspning / Teambuilding 1 500 1 500 Subvention Göteborgsvarv 0 0
Representation 1 100 1 800 Aspning 900 900
Reportage 500 500 Överlämning 900 900
Övriga utgifter 800 800 Teambuilding 900 900

Övriga utgifter 400 400
TOTALT: 19 900 20 350 TOTALT: 30 100 30 100

FOTON 21/22 20/21 FABIOLA 21/22 20/21
Material mm. 1 000 1 000 Brudar och bärs 3 000 3 000
Teambuilding 300 300 Inspoföreläsningar 400 400
Överlämning 600 600 Pluggkvällar 1 200 1 200
Representation 1 290 1 290 Menssk̊ap 400 400
Aspning 750 750 Bastu 1 800 1 800

Representation 1 200 600
Aspning 1 000 1 000
Teambuilding 300 300
Överlämning 300 300

TOTALT: 3 940 3 940 TOTALT: 9 600 9 000

GAME BOY 21/22 20/21
Brädspelskvällar 2 400 0
Aspning 750 0
Representation 1 200 0
Teambuilding 300 0
Överlämning 300 0
Material mm. 1 000 0
TOTALT: 5 950 0
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Förklaring av budget

Denna text förklarar styrelsens tankar bakom den preliminära budgeten och skillnader mot förra året.

Utgifter och inkomster

Liksom förra verksamhets̊aret s̊a är budgeten lagd s̊a att den inkluderar sektionens totala utgifter och intäkter. Detta är
för att tydliga redovisa sektionens ekonomi.

Sektionens ekonomi och Covid-19

Under föreg̊aende verksamhets̊ar p̊averkades b̊ade sektionens intäkter och utgifter stort av den p̊ag̊aende pandemin. Den
preliminära budgeten är lagd i hoppet om att nästa verksamhets̊ar ska kunna närma sig ett normalläge och har därför
vissa skillnader mot den reviderade budgeten för 20/21.

Skillnader mot förra året

Programbidrag och Focusköket

Under den andra delen av 20/21 fattade sektionsmötet ett beslut om att använda delar av programbidraget för att renovera
Focusköket. Detta betalas av ett avdrag i programbidraget som händer verksamhets̊aren 20/21, 21/22 och 22/23.

Riktade satsningar

Riktade satsningen ang̊aende böcker p̊a Focus har tillkommit i år med pengar som sektionen fick av programmen förra
året. D̊a de andra riktade satsningarna var en eng̊angsföretelse under 20/21 stryks budgetposterna till 21/22.

FnollK

Bidraget som styret ger till FnollK har inför mottagningen 21 höjts fr̊an 180 kkr till 215 kkr. Detta framför allt p̊a att
FnollK räknar med högre utgifter i år och att styret fortsatt behöver lägga en minusbudget.

FOC

Posterna för flipperdelar och automatdelar har flyttats fr̊an FOC till posten ”Upprustning Focus”. Summorna är dock
fortsatt de samma och budgeten för inventarier, reperationer och övriga inköp till Focus är fortsatt 30 kkr.

Funktionärer och föreningar

Inneh̊allet i denna post har flyttats till diverse andra poster, bland annat Foton och Fabiola och posten har därför strukits
helt inför 21/22.

Sektionsaccessoarer

Det fanns planer p̊a att köpa in en hel del sektionsaccessoarer under 20/21 men d̊a detta inte hanns med i s̊a stor
utsträckning som styret tänkt sig s̊a st̊ar en stor del av posten kvar inför 21/22.
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Avskrivning sektionsbilen

Avskrivningen av sektionsbilen blev färdig under 19/20 och har därför strukits helt ur budgeten.

Sektionens vecka

Sektionens middag f̊ar tillbaka de 10 kkr som posten minskades med inför 20/21. Detta d̊a sektionsstyrelsen hoppas p̊a
att middagen ska kunna genomföras som normalt under 21/22.

SNF

Budgeten för cocktailpartyn har höjts för att budgetera för 3st eftersom LP1 inte kunde genomföras som vanligt.

Game Boy

Game Boy blev under 20/21 sektionsförening och har därför f̊att en egen budgetpost inför 21/22.

Ny flagga

Under sektionsmötet 2019-10-09 valde sektionsmötet att en ny flagga skulle införskaffas. Detta har sedan dess inte blivit
gjort och styret har därför lagt en budgetpost med syftet att sagda flagga ska köpas in under början av 21/22.

Subventionering av vegetarisk mat

Under sektionsmötet 2021-02-25 fattades det ett beslut om att vegetariska alternativ p̊a sektionens arrangemang ska vara
10 kr billigare än köttalternativen. För att förhindra en extra kostnad för kommittéerna beslutades det att styret skulle
subventionera denna kostnad och därför budgeterar styret 8000 kr i detta syfte.

Klimatkompensation

Sektionsmötet 2021-02-25 fattade även beslut om att utsläppen fr̊an sektionsbilen ska klimatkompenseras. Styret upp-
skattar denna kostnad till ungefär 1000 kr per år och har därför budgeterat för detta.

Styret

Kärnstyrets teambuilding budget har höjts för att matcha kommittéernas och SNF:s teambuildingbudget. Det har även
tillkommit en budgetpost för övriga kostnader som styret kan komma att f̊a under verksamhets̊aret.



Verksamhetsplan
Studienämnden vid Fysik 2021/2022

Fysikteknologsektionen, Chalmers studentk̊ar

Verksamhetsplan

SNFTM 21/22
Medlemmar:

Ordförande Albert Vesterlund

Vice ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist

Sekreterare Valter Schütz

Kandidatansvarig Ella Larsson

Veckobladerist Hugo Bäckman

Studienämnden skall under verksamhets̊aret 2021/2022, utöver sina övriga åligganden,
utföra följande:

• Aktivt utvärdera programomläggningen för årskurs 1.
Under året kommer en stor del av v̊art arbete ligga i att utvärdera de ändringar i utbildningen som
sker som följd av programomläggningen p̊a F och TM. Därför vill vi i SNFTM se till att den nya program-
omläggningen verkar för att förbättra de problem med exempelvis arbetsbelastning och förkunskaper inför
senare kurser som programmen har, men även att de äldre årskurserna inte glöms bort d̊a de kommer
ändras snartöch det fortfarande är tv̊a årskursers studenter som kommer följa den gamla studieplanen.

• Fortsätta arbetet med den psykosociala hälsan p̊a sektionen.
Under m̊anga år har den psykosociala hälsan p̊a sektionen varit p̊a tal och nu när det sker en övergripande
programomläggning är det viktigt att läget inte försämras till följd av detta. Därför vill SNFTM arbeta
med att bevaka diverse enkäter och undersökningar som görs under året för att kunna se hur program-
omläggningen p̊averkar den psykosociala hälsan p̊a sektionen.

• Öka transparensen och lättöversk̊adligheten för kursval.
SNFTM kommer under året arbeta med att sprida information kring hur kursval p̊averkar framtida studier,
samt utveckla hur detta kan göras p̊a bästa sätt. Detta är extra relevant för TM, som har en stor mängd
valbara kurser under kandidaten. Detta kommer att göras genom att kontinuerligt informera studenterna
inför kursval samt innan mastersvalet.

• Utvärdera distansundervisning.
Efter ett och ett halvt år av distansundervisning finns det nu en hel del underlag till hur det fungerar att
bedriva undervisning digitalt. SNFTM vill utvärdera och försöka ta vara p̊a de fördelar som distansunder-
visningen bidragit med i utbildningen och se till att eventuella negativa aspekter inte kvarst̊ar.

• Återuppta och synliggöra SNFs fysiska verksamhet.
Nu när världen återigen h̊aller p̊a att öppna upp möjligheten för fysiska arrangemang vill vi i SNFTM jobba
med att återuppta och synliggöra den verksamhet som behövts göras digitalt, eller inte genomförts, fysiskt
igen. Detta är t.ex. fysiska cocktailpartyn, kursutvärderarluncherna, SNFika och allmänt visa upp oss mer
för sektionen för att öka intresset i SNFTM s verksamhet.

1



Focumateriet
Verksam hets plan 21/22

Verksam hets plan
Focumateriet 21/22

Focumateriet planerar att under året fort sätta för se sektionen med billigt snask samt
diverse attiraljer och upp lyftande flipper spelande. För att realisera detta har föreningen
satt upp som mål att:

• Arrangera minst en flipper turnering

• Tillsammans med DP arrangera en flipper dup.

• Arrangera ett Foc Kör om restriktionerna tillåter.

• Arrangera sektionens bästa sektions aktiva tack

• Se över rutiner för finansiering för under håll av flipper och automater.

• Främja intresset för flipper genom att synas och upp muntra till flipper spel

• Sprida FOCSNEWS till sektions tv:n.

• Bygga upp ett mindre lager av flipper delar som går sönder för att minska frakt kost-
nader.

• Arrangera en aspning.

Utöver denna verksamhet har föreningen även som mål att:

• Sälja läsk och godis samt agera oberoende nyhets källa under sektions möten.

• Hålla nuvarande flipper i spel bart skick i så stor utsträckning som möjligt.

• Ut reda effektiviseringen av det fort löpande arbetet utan att inskränka på föreningens
anda.

• Fortsätta vara en oberoende nyhets källa.

• Utreda möjligheten att ut öka sortimentet med Focumateriet relaterade artiklar.

• Leta efter flaskan Åke.

V.E.S. Focumateriet



Verksamhetsplan
F6 21/22

2021-09-27

Verksamhetsplan för F6 21/22
F6 skall under verksamhets̊aret 21/22,

utöver sina ordinarie åligganden, till bästa möjliga förm̊aga genomföra följande

Främja ett rikt studentliv

• Göra det möjligt för Fysikteknologer att lära känna studenter fr̊an andra sektioner och

årskurser

Genom att, till högsta grad möjlig i enlighet med r̊adande restriktioner, arrangera gasquer tillsammans

med andra sexmästerier samt h̊alla ET-raj som är öppna för alla studenter p̊a Chalmers f̊ar Fysikteknologer

en möjlighet att träffa och lära känna personer fr̊an andra sektioner och årskurser.

• Anordna en bastusittning i Lp3.

• Anordna en julkalendervisning m̊andag till fredag under december 2021.

• Arrangera Luciasittning den 13 november 2021.

• Bjuda sektionens medlemmar p̊a ärtsoppa, alternativt risgrynsgröt, en lunch varje läsperiod.

• Hyra ut och v̊arda sektionens värmesk̊ap

• Hyra ut och v̊arda F6s ljud- och ljusutrustning

Utveckla föreningen

• Fortsatt utveckling av kontinuitetsarbetet

I och med att sektionen har en gemensam Gsuite är det enkelt att skapa en vältäckande kontinuitet som

alla i nuvarande F6 kan bidra till. Följaktligen kommer denna möjligheten att tas till vara p̊a för att kunna

ge nästkommande F6 en s̊a god överlämning som möjligt.

• Bedriva uppföljningsarbete gällande arbetsbelastning

Genom att kontinuerligt utvärdera och diskutera den totala samt individuella arbetsbelastning är förhoppningen

att denna ska fortsatt förbättras. Detta för att ge nuvarande och kommande F6 god möjlighet till att kunna

kombinera det kommittérelaterade arbetet med exempelvis studier och andra fritidsintressen.

• Främja samarrangemang med andra föreningar p̊a Fysikteknologsektionen

Genom att bibeh̊alla god relation och kommunikation med andra föreningar är förhoppningen att genom

sammarrangemang visa p̊a en god gemenskap p̊a sektionen. Sammarangemang kan även bli tillställningar

som är anpassade till större delar av sektionen, vilket även det främjar en fortsatt god gemenskap.

1
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F6 21/22

2021-09-27

• Bibeh̊alla F6 representation p̊a sektionen

F6 21/22 ämnar att aktivt arbeta för att bibeh̊alla och utveckla intresset för F6 arbete genom att vara

aktiva och utföra alla arrangemang med gott sinne. Genom detta är förhoppningen att F6 representation

p̊a sektionen ska bibeh̊allas.

• Utveckla ET-Rajen

F6 21/22 ämnar att fortsatt utveckla ET-Rajs-formatet p̊a ett s̊adant sätt att de är anpassade för en

större del av sektionens medlemmar. Detta för att aktivt arbeta mot en god gemenskap mellan samtliga

Fysikteknologer.

Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i
sektionens verksamhet

• Arbeta för att bibeh̊alla puffkulturen

F6 ska se till att det finns god möjlighet till att puffa arrangemang. Detta d̊a puffande av enskilda

arrangemang är en möjlighet för sektionens medlemmar att vid intresse delta i F6 verksamhet och f̊a en

bra bild av vad det innebär att vara sektionsaktiv. F6 ska ocks̊a arbeta mot att puffarna b̊ade under och

efter ett arrangemang ska känna att deras hjälp varit värdefull.

• Anordna en aspning

Genom att arrangera en genomtäkt aspireringsperiod kan fysikteknologer engagera sig i sektionens arbete,

träffa nya vänner och ha roligt. P̊a s̊a sätt hoppas vi att aspiranterna ska intressera sig till att söka F6.

De ska ha goda möjligheter att känna p̊a sexmästerilivet och vara väl förberedda för ett eventuellt år i

kommittén.
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Verksamhetsplan
DP 21/22

Verksamhetsplan Djungelpatrullen 21/22

Djungelpatrullen ska under verksamhets̊aret 21/22 utöver sina
ordniarie åligganden genomföra följande:

Rusta upp samt underh̊alla sektionslokalen Focus

• Implementera de nya städrutinerna och se till att de följs samt uppdatera städlistan för
bokningar av Focus.

• Se till s̊a att m̊alningen av fantomen p̊a Focusväggen slutförs.

• Fortsätta l̊ata Nollan ha Nollanstäd för att förbättra deras städkunskaper, disciplin och
moral samt lära dem vikten av att städa undan efter sig p̊a Focus. Efter utförd städning
ska Nollan belönas med fika samt den goda känslan man f̊ar av att göra rätt för sig som
sektionsmedlem.

• Göra ett ordentligt inventarium över redskapen i Focusköket, kasta det som är obrukbart
och se till att införskaffa det som saknas.

Främja ett rikt studentliv och god sammanh̊allning p̊a sektionen

• Arrangera DuP de allra flesta fredagar. Dessa med intressanta och varierande teman som
lockar s̊a stor m̊algrupp som möjligt.

• L̊ata andra föreningar, som visar intresse, medverka p̊a DuP för att l̊ata dem synas mer p̊a
sektionen samt minska v̊ar arbetsbelastning.

• Arrangera pub under pubrundor.

• Arrangera en aspning där aspirerande sektionsmedlemmar ska f̊a en inblick i vad det innebär
att vara patrullman.

• Vara med och arra/samarra p̊a andra kommitéers aspning ifall intresse finns.

1



Sektionsstyrelsen
Proposition

Tydliggörande av kassörers åligganden
2021-09-30

Fysikteknologsektionen

Proposition – Tydliggörande av kassörers åligganden

Bakgrund

Att sektionernas kassörer sköter sitt jobb felfritt och eventuellt blir ansvarsbefriade är ingen nyhet för
sektionen. Däremot borde det finnas nedskrivet att kassörerna ska lämna in en budget, kvartalsrapporter
samt ett bokslut d̊a det är en essentiell del av kassörsarbetet. I praktiken ändrar detta inte n̊agon kassörs
arbetsbelastning, d̊a dessa saker redan borde göras, utan endast tydliggör att det m̊aste göras.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att under §5.1.4.4 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger studienämndens kassör:

att sköta och ansvara för studienämndens ekonomi tillsammans med ordförande.

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande studienämndens ekonomi

att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa den ekonomiska situationen.

att vid varje kvartal avlägga en kvartalsrapport till revisorerna med undantag för verksamhets̊arets
sista kvartal där bokslut ska lämnas in.

att i början av sitt verksamhets̊aret överlämna en budget för verksamhets̊aret till sektionskassören.

att under §6.4.7 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger FARM:s kassör:

att tillsammans med ordförande ansvara för och sköta FARM:s ekonomi.

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande FARM:s ekonomi.

att vid varje kvartal avlägga en kvartalsrapport till revisorerna med undantag för verksamhets̊arets
sista kvartal där bokslut ska lämnas in.

att i början av sitt verksamhets̊aret överlämna en budget för verksamhets̊aret till sektionskassören.



Sektionsstyrelsen
Proposition

Tydliggörande av kassörers åligganden
2021-09-30

att under §6.5.7 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger FnollK:S kassör:

att sköta och tillsammans med FnollK:s ordförande ansvara för FnollK:s ekonomi.

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande FnollK:s ekonomi.

att vid varje kvartal avlägga en kvartalsrapport till revisorerna med undantag för verksamhets̊arets
sista kvartal där bokslut ska lämnas in.

att i början av sitt verksamhets̊aret överlämna en budget för verksamhets̊aret till sektionskassören.

att under §6.6.7 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger F6:s kassör:

att tillsammans med Sexmästaren ansvara för F6:s ekonomi.

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande F6:s ekonomi.

att vid varje kvartal avlägga en kvartalsrapport till revisorerna med undantag för verksamhets̊arets
sista kvartal där bokslut ska lämnas in.

att i början av sitt verksamhets̊aret överlämna en budget för verksamhets̊aret till sektionskassören.

att under §6.7.7 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger Djungelpatrullens kassör, Skattmästaren:

att tillsammans med ordförande ansvara för och sköta Djungelpatrullens ekonomi.

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande Djungelpatrullens ekonomi.

att vid varje kvartal avlägga en kvartalsrapport till revisorerna med undantag för verksamhets̊arets
sista kvartal där bokslut ska lämnas in.

att i början av sitt verksamhets̊aret överlämna en budget för verksamhets̊aret till sektionskassören.

att under §6.8.7 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger Focumateriets kassör:

att tillsammans med orföranden ansvara för och sköta Focumateriets ekonomi.

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande focumateriets ekonomi.

att vid varje kvartal avlägga en kvartalsrapport till revisorerna med undantag för verksamhets̊arets



Sektionsstyrelsen
Proposition

Tydliggörande av kassörers åligganden
2021-09-30

sista kvartal där bokslut ska lämnas in.

att i början av sitt verksamhets̊aret överlämna en budget för verksamhets̊aret till sektionskassören.

att under §7.5.7 i reglementet göra följande tillägg:

Det åligger FIF:s kassör:

att tillsammans med ordföranden ansvara för FIF:s ekonomi

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

att tillsammans med ordföranden presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet efter verk-
samhets̊arets slut.

att vid varje kvartal avlägga en kvartalsrapport till revisorerna med undantag för verksamhets̊arets
sista kvartal där bokslut ska lämnas in.

att i början av sitt verksamhets̊aret överlämna en budget för verksamhets̊aret till sektionskassören.



Nytt yrkande om Proposition om Tydliggörande av kassörernas åliggandenAlbert Vesterlund, (David Winroth)

Nytt yrkande om
Proposition om Tydliggörande av

kassörernas åligganden

Albert Vesterlund, (David Winroth)

Bakgrund

D̊a denna ändring i m̊angt och mycket liknar det som redan ligger under 6.3.2 i reglementet känns
propositionen överflödig. Vill styrelsen förtydliga när kassörerna ska avlägga kvartalsrapport bör detta
rimligen ändras i arbetsbeskrivningen. Detta behöver d̊a inte sektionsmötet besluta om d̊a arbetsord-
ningen ligger under styret. Dock har styrelsen rätt i att det skulle kunna bli tydligare när och hur
nämndens/sektionsföreningarnas/kommittéernas budgetar ska presenteras. Detta kan med fördel skrivas
in i b̊ade reglementet och arbetsbeskrivningarna.

Yrkande

att under §5.1.4.4 i reglementet göra följande tillägg:
Det åligger studienämndens kassör:

att sköta och ansvara för studienämndens ekonomi tillsammans med ordförande.

att kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande studienämnden:s ekonomi.

att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa den ekonomiska situationen.

att i början av sitt verksamhets̊ar presentera en budget för sektionsstyrelsen.

att under §6.3.2 i reglementet göra följande tillägg:
Det åligger kassören i varje sektionskommitté:

att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa för den ekonomiska situationen.

att i början av sitt verksamhets̊ar presentera en budget för sektionsstyrelsen.

att under §7.3.2 i reglementet göra följande tillägg:
Det åligger ekonomiskt ansvarig:

att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa för den ekonomiska situationen.

att i början av sitt verksamhets̊ar presentera en budget för sektionsstyrelsen.
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Motion om förflyttandet av invalet av memeposter samt sektionsnörd för underlättandet av
sektionsmötet lp3 Alexandru Golic

Motion om
förflyttandet av invalet av memeposter
samt sektionsnörd för underlättandet av

sektionsmötet lp3

Alexandru Golic

Bakgrund

Sektmötena LP3 är l̊anga och smärtsamma, d̊a vi väljer in ett extremt antal poster. Dessa varierar fr̊an
genuint livsviktiga poster typ spidera till totala memeposter som typ kräldjursv̊ardare och frisör. Dessa
poster gör att sektmötet blir oumbärligt l̊angt. Därför finner jag att det vore najs om invalet av dessa
flyttas till mötet LP1 där änd̊a inte s̊a mycket händer.

Utöver de absoluta memeposterna tycker jag även man kan flytta sektionsnörd till LP1, d̊a dess
huvudroll änd̊a är dragosföreläsningen för nollan som borde vara klar tills dess. Egentligen tycker jag
man kanske kan flytta flera men man vill nog inte göra för stora ändringar direkt.

Yrkande

att under avsnitt 2.4.1 i reglementet genomföra följande ändringar:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 1 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Årskursrepresentant till studienämnden.

• Baln̊agonting.

• Kräldjursv̊ardare.

• Sektionsnörd.

• Frisörer.

att under avsnitt 2.4.3 i reglementet genomföra följande ändringar:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 3 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:

• Bilnissar

• Blodgrupp

1



Motion om förflyttandet av invalet av memeposter samt sektionsnörd för underlättandet av
sektionsmötet lp3 Alexandru Golic

• Fanfareri

• Finform

• Kräldjursv̊ardare

• Sektionsnörd

• Spidera

• S̊angförmän

• Bakisclubben (BC)

• Game Boy

• Piff och Puff

• Foton

• Fabiola

• Mastermottagningsansvarig

• Frisörer
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Förflyttandet av invalet
av memeposter samt sektionsnörd för
underlättandet av sektionsmotet LP3

2021-09-30

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Förflyttandet av invalet av memeposter samt
sektionsnörd för underlättandet av sektionsmotet LP3

Bakgrund

Styret h̊aller med om att mötet LP3 är alldeles för l̊angt och att mötet LP1 har plats för fler inval.
Motiveringen för bordläggningen förra mötet var att sektionsnörden, kräldjursv̊ardaren och frisörerna
endast hade f̊att sitta i ett halv̊ar om motionen g̊att igenom. Detta är inte längre ett problem, d̊a invalet
kommer ske först nästa LP1 om motionen g̊ar igenom.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.



Motion om Införande av sektionens gris Alexandru Golic, Didrik Palmqvist

Motion om
Införande av sektionens gris

Alexandru Golic, Didrik Palmqvist

Bakgrund

I fjol införde sektionen en miljöpolicy med syfte att f̊a sektionen att vara mer miljövänlig. En av sakerna
som miljöpolycin inte tog upp, men som änd̊a är ett stort problem p̊a sektionen är mängden mat som blir
över fr̊an olika arr och som till slut kastas. Detta är förkastligt, b̊ade etiskt, moraliskt, och miljömässigt.
Det finns dock ett enkelt sätt att ta vara p̊a den mat som kastas som b̊ade löser problemet och kommer
bidra med mycket glädje till sektionen, nämligen att köpa in en egen sektionsgris.

Att minska svinn med svin kan tyckas vara en radikal idé, men den har m̊anga fördelar: Grisar äter
enligt wikipedia allt, och är därmed det perfekta sättet att ta hand om allt v̊art matavfall. Grisar är
även mycket sociala djur och att ha ett levande djur som manskot, som sektionsmedlemmar d̊a och d̊a
kan klappa lär markant förbättra den studiesociala hälsan. Slutligen kan grisar vid slakt ge upp̊at 100kg
kött, vilket kan täcka sektionens köttbehov ett bra tag, och är l̊angt mycket mer miljövänligt än att köpa
det p̊a affärer. Dessutom kan vi vara helt säkert p̊a att det är svenskt kött.

D̊a man traditionsenligt slaktar grisen vid jul, och sektionens kära djungelpatrull brukar arrangera
ett julbord, tycker vi det är passande om djungelpatrullen är ansvariga för sektionsgrisen, samt att denna
skall slaktas i samband med julbordet.

Yrkande

att under avsnitt 1 Medlemmar i reglementet lägga till följande punkt:

1.4 Boskap

1.4.1 Sektionens boskap best̊ar av

• Sektionens gris

att under avsnitt 6.7.4 i reglementet genomföra följande ändringar:

Det åligger Djungelpatrullen:

att tillse att sektionshelgonet vördas p̊a ett hedersamt sätt av alla Fysikteknologsektionens
medlemmar.
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att ansvara för att det ordnas arrangemang för medlemmarna p̊a Fysikteknologsektionen.
Dessa skall h̊allas i en anda som ökar sammanh̊allningen p̊a Fysikteknologsektionen och
ökar kontakten över årskursgränserna.

att vara ett komplement till FnollK under mottagningen.

att sköta det löpande underh̊allet av Fysikteknologsektionens lokaler och egendom.

att v̊arda sektionens traditioner.

att ta hand om sektionens gris.
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Motion om
Införande av sektionens gris

Alexandru Golic, Didrik Palmqvist

Bakgrund

I fjol införde sektionen en miljöpolicy med syfte att f̊a sektionen att vara mer miljövänlig. En av sakerna
som miljöpolycin inte tog upp, men som änd̊a är ett stort problem p̊a sektionen är mängden mat som blir
över fr̊an olika arr och som till slut kastas. Detta är förkastligt, b̊ade etiskt, moraliskt, och miljömässigt.
Det finns dock ett enkelt sätt att ta vara p̊a den mat som kastas som b̊ade löser problemet och kommer
bidra med mycket glädje till sektionen, nämligen att köpa in en egen sektionsgris.

Att minska svinn med svin kan tyckas vara en radikal idé, men den har m̊anga fördelar: Grisar äter
enligt wikipedia allt, och är därmed det perfekta sättet att ta hand om allt v̊art matavfall. Grisar är
även mycket sociala djur och att ha ett levande djur som manskot, som sektionsmedlemmar d̊a och d̊a
kan klappa lär markant förbättra den studiesociala hälsan. Slutligen kan grisar vid slakt ge upp̊at 100kg
kött, vilket kan täcka sektionens köttbehov ett bra tag, och är l̊angt mycket mer miljövänligt än att köpa
det p̊a affärer. Dessutom kan vi vara helt säkert p̊a att det är svenskt kött.

D̊a man traditionsenligt slaktar grisen vid jul, och sektionens kära djungelpatrull brukar arrangera
ett julbord, tycker vi det är passande om djungelpatrullen är ansvariga för sektionsgrisen, samt att denna
skall slaktas i samband med julbordet.

Yrkande

att under avsnitt 1 Medlemmar i reglementet lägga till följande punkt:

1.4 Boskap

1.4.1 Sektionens boskap best̊ar av

• Sektionens gris

att under avsnitt 6.7.4 i reglementet genomföra följande ändringar:

Det åligger Djungelpatrullen:

att tillse att sektionshelgonet vördas p̊a ett hedersamt sätt av alla Fysikteknologsektionens
medlemmar.
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att ansvara för att det ordnas arrangemang för medlemmarna p̊a Fysikteknologsektionen.
Dessa skall h̊allas i en anda som ökar sammanh̊allningen p̊a Fysikteknologsektionen och
ökar kontakten över årskursgränserna.

att vara ett komplement till FnollK under mottagningen.

att sköta det löpande underh̊allet av Fysikteknologsektionens lokaler och egendom.

att v̊arda sektionens traditioner.

att ta hand om sektionens gris.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Införande av sektionens gris

2021-09-30

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Införande av sektionens gris

Bakgrund

Att införa en sektionsgris kan verka som en svinbra idé – förutom n̊agra sm̊a detaljer. Som ni kanske
redan sett p̊a budgeten kommer vi g̊a back med flera hundra tusen och det är relativt tomt i spargrisen.
V̊art svin hade (till skillnad fr̊an flertalet teknologer) inte klarat sig p̊a endast lootmat och livet hade
blivit lite extra bökigt för v̊ar käre sektionskassör som behövt skrapa fram extra pengar.

Att slakta en gris varje år kan av m̊anga upplevas som grymt och det är inte säkert att nuvarande eller
framtida DP vill utföra s̊adan smutsgöra. Styret är allts̊a inte särskilt pigga p̊a idén med en sektionsgris
och tycker att förslaget är lite sus.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om en köttfri sektion Erik Levin

Motion om
en köttfri sektion

Erik Levin

Bakgrund

Under det föreg̊aende läs̊arets sektionsmöten togs en rad beslut för att minska sektionens koldioxidut-
släpp. Att avskaffa plastbestick och klimatkompensera sektionsbilen var n̊agra av dem men likväl sak-
nades ett beslut bland de otaliga sidorna av protokoll. Det beslutet som skulle ha bland den största, om
inte den största, effekten p̊a sektionens utsläpp, nämligen beslutet om en köttfri sektion.

Fr̊an exempelvis EAT- Lancet Commissions rapport om h̊allbar matkonsumtion behöver vi mer än
halvera v̊ar globala köttkonsumtion för att kunna en närma oss n̊agot som liknar ett h̊allbart samhälle
och för västerländska länder innebär det en än större sänkning [1]. Tillsammans med SLU:s rapport
om djurh̊allning och h̊allbarhet Sverige kan vi reducera antalet svenska nötkreatur med ca 800 000 djur
och helt sluta äta utländskt kött men samtidigt tillgodose hela v̊ar befolkning med deras proteinbehov
[2]. För att p̊a riktigt göra skillnad och ta det absolut nödvändiga ansvaret för en h̊allbar planet och
v̊ar gemensamma framtid är en köttfri sektion ett måste. Här talar siffrorna klarspr̊ak. Den svenska
genomsnittliga m̊altiden släpper ut mer än tre g̊anger s̊a mycket än vad som behövs för en h̊allbar
konsumtion p̊a ca 1,8 kg CO2-ekvivalenter gentemot h̊allbara 0,5 kg CO2-ekvivalenter [3]. Med tanke p̊a
alla veckovisa matarr, aspluncher och alla andra matarr p̊a sektionen är d̊a besparingspotentialen enorm.

Med dessa siffror och forskning i ryggen ser jag inte heller n̊agot h̊allbart argument mot att fortsätta
med kött p̊a sektionen. Argumenten som kvarst̊ar för ett fortsatt köttätande är enbart av subjektiv
natur, smak, tycke och preferens. Men oavsett vad vi som enskilda individer känner s̊a kvarst̊ar tyvärr
det faktum att vi som ett kollektiv m̊aste minska köttkonsumtionen och det innebär att varje enskild
människa m̊aste förändra sitt levnadssätt. Det g̊ar inte att äta kött varje dag, det är helt enkelt inte
h̊allbart och att inte servera kött gratis, kraftigt subventionerat eller alls, är ett helt nödvändigt steg för
att uppn̊a det. Jag säger dock inte att varje enskild människa här m̊aste bli vegan. Utan jag säger enbart
att vi som ingenjörsstudenter, beväpnade med logik, rationalitet och vetenskap, tar det kollektiva ansvar
som forskningen säger att vi m̊aste göra och tillsammans begränsar v̊ar köttkonsumtion för en bättre
framtid.

Yrkande

att Att inga kommitéer, föreningar, organ, funktionärer eller liknande grupperingar som st̊ar under
F-sektionen skall inhandla, tillaga eller servera kött i n̊agon form.
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2021]. Tillgänglig p̊a https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4

https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet Commission Summary Report.

pdf
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar - En köttfri sektion

2021-09-30

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - En köttfri sektion

Bakgrund

Fr̊agan om vegetarisk kost p̊a sektionen dök upp förra året och var d̊a kontroversiell, bland annat p̊a
grund av den korta beredningstiden. Flertalet fysikteknologer tyckte att det var för kort varsel för att
kunna hantera fr̊agan p̊a ett sektionsmöte. Det skulle därför vara en bra idé att l̊ata föreningar och
sektionsaktiva f̊a tycka till om förslaget och hur man skulle kunna implementera den. Sektionsstyret
anser därför att motionen bör bordläggas s̊a att en arbetsgrupp kan undersöka fr̊agan mer grundligt.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bordlägga motionen i sin helhet.

att styret ska tillsätta en arbetsgrupp som f̊ar i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till sektionsmötet
LP2
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