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§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 17.31 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 tillika rösträknare

Alexandru Golic nominerar sig själv och Albert Vesterlund till justerare och rösträknare.

Sektionsmötet beslutar

att välja Alexandru Golic och Albert Vesterlund till justerare tillika rösträknare.

§4 Fastställande av föredragningslistan

Sektionsmötet beslutar

att fastställa föredragningslistan i sin helhet.

§5 Adjungeringar

Inga adjungeringar föreligger.

§6 Föregående mötesprotokoll

Sekreterare Samuel Martinsson meddelar att protokollet inte justerades och anslogs i tid i enlighet med stadgan.
Det anslogs på ftek två dagar försent, den 5 november.

Sektionsmötet beslutar

att godkänna det föregående mötesprotokollet och lägga det till handlingarna.
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§7 Uppföljning av beslut

§7 i Sektionsmötesbeslut 1999-09-27-b Piffi Allkrydda

Talman Erik Broback redogör för beslutet. Enligt beslutet ska styrelsen se till att tillgängliggöra Piffi Allkrydda
för sektionens medlemmar. Sektionskassör Axel Flordal meddelar att styret tycker beslutet är dumt och att
finansieringen ej bör tas ur F-fonden, vilket beslutet fastslår att den ska. Styret tycker därför att beslutet bör
rivas upp. Alexandru Golic yrkar på att riva upp beslutet och ersätta det med ett förslag där finansieringen
kan tas från valfri budgetpost. David Winroth tycker Piffi Allkrydda är gott och att yrkandet därför är bra.
Mijo Thoresson undrar hur mycket Piffi Allkrydda som David har konsumerat. Han berättar att han ätit den
mycket som scout, så därför talar han från erfarenhet. Alexandru undrar hur många gånger David har ätit Piffi
Allkrydda på Focus. David säger att det aldrig har skett, då Allkryddan i fråga inte finns på Focus. Anton
Nordbeck undrar hur mycket kryddan kostar. Axel svarar att det kostar cirka 100 kr/kg.

Sektionsmötet beslutar

att riva upp Sektionsmötesbeslut 1999-09-27-b Piffi Allkrydda och ersätta det med yrkandet om att Styret
ska tillhandahålla Piffi Allkrydda till sektionens medlemmar med pengar från valfri budgetpost.

§8 Fastställande av beslut

Inga beslut att följa upp.

§9 Meddelanden

§9a Sektionsstyrelsen
Sektionskassör Axel Flordal meddelar att den 25 november ändrades den ekonomiska policyn gällande kvitton.
Kvitton för utlägg måste nu vara sektionskassören tillhanda senast en månad från datumet för utlägget, annars
ses köpet som en donation till sektionen. Sedan berättar sektionsordförande Carl Strandby vad som har hänt
under den gångna läsperioden. Arbetsgrupperna för motionerna om sektionens gris och en köttfri sektion har
arbetat. Fnollk och Farm har haft aspning (samt FIF Carl -_-). Gemenskapsgruppen har arrangerat aktiviteter
för 2:an och 3:an under läsperioden. Carl tipsar även om att skaffa vaccinationsbevis för att kunna gå på arr,
då detta kommer att krävas för att gå på vissa arrangemang.

§9b Kårledningen
Sara Kitzing representerar kårledningen. Hon meddelar att rekryteringen till kårledningen kommer börja snart.
Hon meddelar även att det finns en julkalender på kårledningens Instagram, med information om rekryteringen.
Sara påminner även om att det är kårkortskontroll för att få tentera. Man måste alltså betala sin kåravgift i
tid. Sedan berättar hon om att det snart är CHARM, kul att träffa företag. En del rekryteringar inom kåren
har börjat och fler kommer börja nästa läsperiod. Det finns en samlad sida över alla kommittéer på kårens
hemsida. Sara meddelar sedan att det finns platser i valnämnden och man kan höra av sig till kårens talman.
Det har skickats ut en enkät till samtliga av kårens medlemmar, vilken ledningen gärna vill att man svarar på.
Sara berättar slutligen om att det kommer hållas ett luciatåg i kårhuset på Johanneberg och på Lindholmen
nästkommande måndag.

§9c Focumateriet
Först berättar Jesper Jäghagen om Safe sex lv6. Han förklarar att efter rekommendationerna försvunnit har de
stekheta F-teknologerna börjat sprida stds. Han demonstrerar sedan hur en F-teknolog kan ha säkert sex. Sedan
håller Mats Richardsson en presentation. Han berättar om hur Focumateriet ligger i framkant gällande trender
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och teknologi. Därför ska de introducera en ny kryptovaluta. Sedan startar Mats en aktion för en VFT-bild
av en person som bär ett par kalsonger med Focumateriets logga och texten ”Aj aj kapten” på. En intensiv
budgivning påbörjas. Fredrik Skoglund vinner slutligen med ett högsta bud på 400 kr. Mats avslutar med att
berätta om Focnews, samt läsken och godiset som de säljer under mötet.

§10 Bordlagda frågor

§10a Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF 2020

§10a i Revisionsberättelse

Revisorn har granskat FIFs bokföring och tycker den ser bra ut. Han anser att de bör ansvarsbefrias.

Sektionsmötet beslutar

att med godkännande lägga revisionsberättelsen för Fysikteknologsektionens Idrottsförening 2020 till
handlingarna.

§10a ii Ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar

att bevilja Fysikteknologsektionens Idrottsförening 2020 ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10b Studienämnden Fysik (SNF) 20/21

§10b i Revisionsberättelse

Revisorn har granskat Studienämndens bokföring och tycker att den ser bra ut. Han tycker att de bör ansvars-
befrias.

Sektionsmötet beslutar

att med godkännande lägga revisionsberättelsen för Studienämnden Fysik 20/21 till handlingarna.

§10b ii Ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar

att bevilja Studienämnden Fysik 20/21 ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10c Djungelpatrullen 20/21

§10c i Revisionsberättelse

Revisorn har granskat Djungelpatrullens bokföring och tycker att denna också bra utförd. Han anser att de bör
ansvarsbefrias.

Sektionsmötet beslutar

att med godkännande lägga revisionsberättelsen för Djungelpatrullen 20/21 till handlingarna.
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§10c ii Verksamhetsberättelse

Tidigare Överste Isabella Tepp berättar att de inte har kunnat göra så mycket, med anledning av de tidigare
rådande rekommendationerna och smittläget. De har hållit de arr som de har kunnat, främst i början av
verksamhetsåret. De har även renoverat Focus kök, hållit i en aspning och lagat en av sektionslokalens väggar.

Sektionsmötet beslutar

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för Djungelpatrullen 20/21 till handlingarna.

§10c iii Ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar

att bevilja Djungelpatrullen 20/21 ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10d Sektionsstyrelsen 20/21

§10d i Verksamhetsberättelse

Tidigare sektionsordförande Emelie Björkman kunde inte komma, så tidigare sektionskassör David Winroth och
erbjuder sig att svara på potentiella frågor. Mötet har inga frågor.

Sektionsmötet beslutar

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för Sektionsstyrelsen 20/21 till handlingarna.

§10e Budgetutfall
Tidigare sektionskassör David Winroth presenterar budgetutfallet. Det har gjorts smärre ändringar sen föregå-
ende sektionsmöte. Vissa bokföringsmissar hittades i efterhand, så David tycker att det var bra att denna punkt
bordlades föregående möte.

Sektionsmötet beslutar

att med godkännande lägga budgetutfallet för verksamhetsåret 20/21 till handlingarna.

§10e i Revisionsberättelse

Revisorn har sett över Sektionsstyrelsens bokföring och tycker att allt ser bra ut. Han anser att de bör ansvars-
befrias.

Sektionsmötet beslutar

att med godkännande lägga revisionsberättelsen för Sektionsstyrelsen 20/21 till handlingarna.

§10e ii Ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar

att bevilja Sektionsstyrelsen 20/21 ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

David Winroth får applåder av mötet.
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§11 Remissvar

§11 i Minigris

Filip Bergqvist berättar att gruppen undersökt möjligheterna att införskaffa en minigris till sektionen. Även
om vissa rum kan likna svinstior, är det inte tillåtet under rådande regler. För att införskaffa en gris behövs
en stallplats och en ansvarig som åker dit två gånger om dagen. Detta är orimligt och kommer kosta mycket
pengar. De har tagit fram tre alternativa förslag som lagts fram som motioner till sektionsmötet. Han presen-
terar snabbt de motioner som tagits fram. Sammanfattningsvis är förslagen att införa en post på sektionen,
vid namn Matsvin, att donera en gris till en behövande familj eller att införskaffa flera grisar, för att undvika
djurplågeri. Informationsansvarig i Styret Mijo Thoresson presenterar motionssvar. Han menar på att man inte
kan införskaffa en gris, för att det är orimligt att någon ska ha ytterst ansvar för grisen. Mijo påpekar även att
det är djurplågeri och han påminner om att det är dåligt. Om någon av dessa motioner skulle bifallas skulle det
även leda till längre sektionsmöten, vilket Styret vill motverka. Han menar på att det inte är bra för demokratin
med långa möten. Styret tycker även att det är slöseri med pengar, som kan gå till annat på sektionen istället.
Styret yrkar på avslag för samtliga motioner.

Alexandru Golic undrar vad som hände med förslaget om att välja in minigrisen som hedersmedlem i sektionen.
Talman Erik Broback upplyser om att namninsamlingen för syftet kom in försent. Filip Bergqvist undrar om vi
kan riva upp beslutet om att fastställa föredragningslistan. Erik meddelar att mötet kan göra det, alla beslut
kan rivas upp. David Winroth undrar om talmannen anser att motionerna står mot varandra. Erik förtydligar
att han inte anser att de strider mot varandra nödvändigtvis, men att han tolkat det som att motionärerna
ämnade att de skulle ställas mot varandra. Om inte så är fallet bör ett yrkande på att kombinera motioner
göras.

Sektionsmötet beslutar

att avslå samtliga motioner, det vill säga att avslå:

• Motion om att införa posten matsvin,
• Motion om att köpa en gris till en fattig familj,
• Motion om sektionsgrisar

§11 ii Köttfri sektion

Erik Levin, Mikael Eriksson och Alexandru Golic presenterar gruppens arbete. De har satt igång men har inte
kommit långt ännu. De har bland annat hört av sig till andra sektioner som genomfört vegetariska reformer.
Kfkb hade mycket att göra och kunde inte svara förrän januari, då de går av. Arbetsgruppen har även hört av
sig till kommittéer och föreningar på sektionen och försökt mäta hur mycket kött som konsumeras. Målet till
nästa lp är att ta fram ett antal förslag på vad som kan göras i fråga om en köttfri sektion. Detta ska göras
via Student voice på cocktailpartyt. De vill inte stressa med att ta fram förslag i och med att frågan är så
polariserad. De lyfter ett yrkande om återremiss fram till nästa sektionsmöte.

Emma Ödman undrar om nåt annat ska göras i arbetet. Mikael meddelar att de ska fortsätta arbetet med
att utröna hur mycket kött som konsumeras på sektionen. De ska även kolla på statistik från F6, gällande hur
deras helt vegetariska mat har konsumerats i jämförelse med tidigare år. De undrar om Emma har förslag på
hur man kan ta in fler åsikter. Det har hon ej. De vill ha åsikter. Joseph Löfving undrar om de har fått någon
mer information från andra köttfria sektioner. V har 75% vegetariska arrangemang och det verkar ha fungerat
bra för dem. På IT är maten vegetarisk och man får be arrangören om kött i fall man vill ha det. Arrangören
får dock välja om de ska servera kött eller inte. Kfkb har helt vegetariskt, men gjorde undantag för julbordet.
Fredrik Meisingseth tycker det är lustigt att gruppen ska samla in åsikter på cocktailpartyt, när de vill få åsik-
ter från andra än de som oftast går på arrangemang. Han föreslår att man kan fråga på föreläsningar istället.
Gruppen gillar idén och ska ta med sig den. Emma undrar hur många gånger de haft möte. En gång svarar de.
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Hon undrar även hur de ska se till att de träffas mer i framtiden. Erik säger att det mesta arbetet sker utanför
möten, så fler möten skulle inte nödvändigtvis betyda mer utfört arbete. Alexandru menar att det inte händer
så mycket om man bara diskuterar internt, man behöver externa åsikter.

Sektionsmötet beslutar

att åter skicka motionen om köttfri sektion på remiss till nästa sektionsmöte.

§12 Personval

§12a FnollK

§12a i Val av ordförande

Det finns tre sökande:

• Felix Hörnfeldt

• Lowe Fareld Krågen

• Alexandru Golic

Felix Hörnfeldt är 21 år, går TM och började 2021. Han har även körkort. Felix söker för att han vill skapa
en mottagning som är lika kul som den som var i år och för att han vill se till att Nollan får en bra start. Han
tycker även det skulle vara kul att engagera sig i sektionen och vill gärna jobba i grupp, för det är kul. Han
vill göra folk glada helt enkelt. Erik Levin undrar varför Felix söker just ordförande och om han har någon
erfarenhet i rollen. Han svarar att han gärna vill testa på att leda grupp och bygga en bra grupp. Men han vill
även ha kontakt med andra mottagningskommitteér. Felix tycker också att det skulle vara kul att sitta med i
styret. Han har inte någon direkt erfarenhet i rollen. Han var elevkårs-ordförande i 4:an. Felix berättar också
att han har jobbat i två år och i sin roll jobbat nära en chef. Under de åren lärde han sig mycket.

Axel Flordal undrar vilket mottagnings-arrangemang Felix tyckte var roligast under mottagningen. Han svarar
att nollbrickstillverkningen var roligast, fast det var lite misär. Någon frågar vilket som var Felix favorit asp-arr.
Han tyckte det var postmyset, får då fick man lära sig mycket om de olika posterna. Mikael Eriksson undrar
vad som var den godaste maten på mottagningen. Felix tycker att köttbiten på balen var väldigt god. Hugo
Lom undrar om Felix har ideer på nya arr. Han vill se fler större arr, typ i stil med balen. Förhoppningsvis
tillåter smittläget detta nästa år. Han har inget konkret förslag just nu dock. Anton Nordbeck undrar vilken
mat som Felix tycker var äckligast under mottagningen. Ingen mat var äcklig svarar han. Nils Backlund undrar
om det vita fluffet på ovven inte är stötande för en TMare som Felix. Han säger att man får ta sådana smällar,
även om han gärna hade haft rött. Emma Ödman vill att han ska försöka namnge (med smeknamn) de FnollK
pateter som är på mötet. Felix kan bara sittande och säger att han har dålig koll på namn när det kommer
till NollK-pateter. Han får hjälp med Caesar, som han visste heter August. Emma undrar om han kan lova
att hålla julbord för pateter. Han garanterar att det kan hända. Före detta nolluppdragschef Jesper Bergström
undrar om Felix skulle stötta stöld av parkbänkar, som varit ett nolluppdrag tidigare. Han säger kanske, för
det låter roligt. Före detta infochef Fredrik Skoglund undrar vad Felix tycker om att trycka modulen i färg.
Han tycker det är en ekonomisk fråga, beror helt på kostnaden. Före detta ordförande i FnollK Carl Strandby
frågar efter Felix bästa konflikthanteringstips. Han tycker kommunikation är viktigast. Det är bäst att försöka
lyssna till båda sidorna och komma fram till en lösning. Hugo Lom undrar om Felix har ett go-to-gückel om det
skulle strula med mat under mottagningsintrot i GD. Han skulle köra Ph7s ökända bowling-gückel. Han tyc-
ker att Nollan kan bowlas i två timmar om det behövs. Felix visar sedan gücklet med några deltagare från mötet.

Carl Strandby respekterar ej talarlistan och får en tillsägelse av Talmannen. Han får sedan ordet direkt. Carl
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undrar om Felix kan rita ett ξ. Felix ritar ξ och får applåder efter sitt andra försök. Jesper Bergström undrar
om han hoppat fallskärm förut. Felix säger att han gärna vill göra det, men att han inte gjort det ännu. Hur
skulle det se ut undrar Jesper. Felix hoppar fallskärm från en stol för att demonstrera, men slutar i god tid för
att inte bli utburen. Erik Brusewitz undrar hur Felix ser på sitt ekonomiska ansvar tillsammans med kassören.
Han säger att han kommer lägga allt ansvar på kassören och se till att denne gör sitt jobb. Sektionskassör Axel
Flordal undrar om man bör köpa fler tält om några gått sönder under mottagningen. Felix tycker att man kan
bygga egna vindskydd. Erik Levin undrar om Felix är säker på sitt utbildningsval, så att han inte hoppar av
under sitt år som FnollK. Han säger att han är helt säker, detta är rätt plats för honom.

Lowe Fareld Krågen är 21 år, går TM och började 2019. Han har körkort. Lowe söker FnollK för att kunna
expandera Djungelpatrullen. Han tycker att DP kan få rummet. Han ser detta som ett demokratiskt sätt att
expandera. Infoansvarig i Styret Mijo Thoresson undrar om Lowe vet att han inte kan väljas in. Ja, det vet han.
Albert Vesterlund undrar om Lowe skulle säga upp sin plats som överste i DP om han blir invald. Han tycker
det är en konstig fråga, då han inte kan bli invald. Axel Flordal undrar om hans innehavande av dumvästen
skulle försvåra FnollKs arbete. Det tycker inte Lowe. Han menar på att man kan vara dum och vis samtidigt.
Ludwig Gustavsson undrar hur Lowes fot mår. Den mår ok meddelar Lowe.

Alexandru Golic är 22 år, går F (numera Physics) och började 2018. Han har inget körkort. Alexandru
vet inte riktigt varför han söker. Han har funderat på det ändå sen han kom från toaletten, råkade ställa sig vid
tavlan och blev hetsad till att söka. Han tycker att mottagningen ska arrangeras av Nollan för de gamla istället.
Han tycker att man kan låsa in ett gäng i köket, som kan laga maten. Bara party för de äldre studenterna.
Didrik Palmqvist undrar om Alexandru kan fixa så att vi Fysikteknologer kan komma ut i samhället igen. Han
tycker att man kan använda Nollan som armé för att ta över Hilbert och andra sektioner. Mijo Thoresson undrar
om Alexandru är revisor för Fnollk. Nej det är han inte, men hade han varit det skulle han ej spendera några
pengar, för att få till en perfekt bokföring. Axel Flordal undrar varför Alexandru söker nu, men inte visat in-
tresse tidigare. Han säger att han aldrig har timeat sina toabesök så här bra innan. Nils Backlund undrar vilken
sektion Alexandru planerar att ta över först. Han tänker att man kanske ska ta över någon på Lindholmen, för
att se hur det faktiskt är där. Har inte bestämt ännu dock.

Carl Strandby undrar om Alexandru kan lära mötet något om symmetri, då han läser en kurs som behandlar
detta ämne. Han visar en cool liten grej som han säger kallas ett Dynkin diagram. Han visar sen hur spegelsym-
metri fungerar. Det tar lite tid för honom, eftersom det är så avancerat. Han berättar om hur en viss föreläsare
brukar smyga in en snus under föreläsningar. Alexandru får applåder för sin redovisning. Fredrik Meisingseth
tycker Alexandru är en bra grabb och undrar om han kan lova att gå av om han blir invald, så att FnollK blir en
post kort. Han tänker avgå och övertyga en till att avgå, så att det endast blir fem personer kvar. Han påpekar
att det ju funkat med en post kort tidigare. Fredrik Skoglund undrar vem Alexandru ska övertyga om att hoppa
av. Han snackar om att det i varje kommitté finns en överflödig post och menar på att kassören är denna post i
FnollK. Han har inget att göra, så han kan lika gärna avgå. Nils Nerpin undrar om Alexandru precis som Lowe
kommer överlåta nollrummet till Djungelpatrullen. Han tycker att DP kan få det. Löfving undrar hur han ska
kunna sitta som revisor och ordförande i FnollK samtidigt, när detta bryter med stadgarna. Alexandru säger
att han kommer avgå direkt. William Enström undrar hur han kommer hantera protester från Nollan, gällande
hans tidigare nämnda mottagningsstrategi. Han tycker att man bara kan lås in dem, så blir det inga problem.
Carl Strandby yrkar på streck i debatten.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten.

Alexandru reserverar sig mot detta beslut. Fredrik Skoglund undrar om Alexandru kan rita ett fint ξ. Han ritar
ett fint ξ, till mötets applåder och kritdroppar. Han går sedan ut. Talman Erik Broback ajournerar mötet i fem
minuter från 18.58.

Joseph Löfving läser upp Valberedningens nominering av Felix Hörnfeldt.
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Sektionsmötet beslutar

att välja Felix Hörnfeldt till ordförande i FnollK 2022.

§12a ii Val av vice ordförande

Tobias Wallström yrkar på att intervjuerna ska begränsas till 4 minuter. Någon utan ordet är emot, då de tycker
det är kul med intervju. Mijo Thoresson håller med. Alexandru Golic yrkar på 3 minuters begränsning istället.
Fredrik Meisingseth tycker det är antidemokratiskt att tidsbegränsa intervjuerna. Någon påpekar att man kan
missa ritandet av ξ. Jonas Bohlin håller med Fredrik Meisingseth, särskilt eftersom ordförande fick obegränsat
med tid till intervjuerna. Fredrik undrar om den som Tobias tycker ordförande är viktigare än vice. Det gör
han.

Sektionsmötet beslutar

att avslå yrkandena om en tidsbegränsning på antingen 3 eller 4 minuter för personintervjuerna.

Det finns två sökande:

• Alva Limbäck

• Didrik Palmqvist

Alva Limbäck är 22 år gammal, går F och började 2021. Hon har körkort. Alva söker för att hon hade en
bra mottagning och vill bidra till en minst lika bra nästa år. Axel Flordal undrar vad hon tycker om rött fluff
på ovven, som man har som vice ordförande. Hon gillar det. Tobias Wallström undrar hur det ska gå att vara
ordförandes högra hand, då Alva har skadat sin högra arm. Hon tycker att det går lika bra att vara ordförandes
vänstra hand. Nils Backlund undrar hur det känns att ha TMs färg på ovven, i och med det röda fluffet. Alva
tycker att det är lite surt, men berättar att hon gått på A innan och har därför inget emot rött. Jonas Bohlin
undrar hur Alva ska jobba mot att vice ordförande skadar sig i fortsättningen. Hon menar på att fler förebyg-
gande säkerhetsåtgärder och utbildning behövs. Sittande vice ordförande My Irenheim Jarlhed har också skadat
sig och undrar därför om Alva har några mer konkreta åtgärder. Hon föreslår att man kan ha en krockkudde i
ovven. Carl Strandby undrar vad Alva skulle ändra med mottagningen. Hon menar på att man kanske kan få
till mer variation på arrangemangen, så att alla har något som passar dem. Fredrik Skoglund sitter som vice i
F6 och har inte en skadad hand. Han undrar om det bör åtgärdas. Alva föreslår att han kan gå till klätterlabbet
om han vill skada sig, men att det är bra att inte vara skadad.

Albert Vesterlund undrar vad Alva skulle tycka om att ta över ordförandens roll på möten, till exempel på
styretmöten. Hon tror att det ska gå bra, så länge hon har god kommunikation med ordförande. Emma Ödman
undrar om Alva kan nämna fler pateter än vad Felix kunde. Det kan hon ej. Anton Nordbeck vill se henne rita ett
ξ på tavlan. Alva ritar ett fint ξ för att vara med vänster hand och får applåder av mötet. Ilma Aase undrar om
det kommer vara fler arrangemang med pateter på nästa års aspning, för att fler ska kunna deras namn. Ja det
tycker Alva definitivt. Karin Hult undrar hur man hanterar att någon håller på att gå in i väggen. Alva menar
på att det viktigaste är bra kommunikation. Emma undrar om hon kan lova att arra julbordet för pateter. Ja,
mellan henne och Emma kan hon lova det. Fredrik Skoglund undrar vilket ben på ovven man syr sitt smeknamn
på. Höger svarar Alva, vilket anses vara rätt. Hugo Lom undrar vad Alvas go-to-gückel är. Cirkus eller akroba-
tik tycker hon är bra. Carl Strandby undrar hur detta skulle se ut. Alva demonstrerar genom att ”stå på händer”.

Didrik Palmqvist är 21 år, går F och började 2019. Han har inget körkort. Didrik visar hur braighets-
funktionen av Nollan med avseende på tiden har negativ derivata. Han menar på att man ej bör ta emot fler
Nollan, för att stoppa denna trenden. Den andra anledningen till att han söker relaterar till att DP länge varit
ända militärförbundet i Göteborg. De har dock börjat få konkurrens och behöver därför träna. Nollrummet
ska därför göras om till en skjutbana. Det används ändå inte. Alexandru Golic undrar om man kan använda
Nollan som måltavlor. Det tycker Didrik att man kan. Albert Vesterlund undrar vilka problem inom NollK som
Didrik kan lösa. Den underliggande eleganta lösningen är att lägga ner NollK helt och hållet menar Didrik. Axel

8 (59)



Möte 21/22:SEKT–02
Sektionsmötesprotokoll

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Flordal undrar om det kan bli problem med hål i nollrummet, om det ska användas som skjutbana. Didirk tycker
att man bara kan spackla över hålen om det händer. Mijo Thoresson undrar om Didrik har bytt smeknamn
Daddy Rust, då det verkade som att rustmästaren var den som skulle söka till vice ordförande i FnollK från
Djungelpatrullens håll. Nej, sittande rustmästare Gustav har bara labb. Didrik förklarar sedan att han är vice
vice ordförande i DP. Han är därför dubbelt så mycket vice som alla andra vice. Nils Nerpin tycker det är dumt,
för han är ju vice. Han undrar också om Didrik skulle göra honom till sin vice vice om han blev invald i NollK.
Ja, det skulle han. Carl Strandby yrkar på streck i debatten. Fredrik Meisingseth tycker det är odemokratiskt.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten.

Arvid Andersson undrar om beslutet om att inga Nollan ska tas emot ska gälla retroaktivt för detta årets Nollan
också. Didrik säger att det kanske skulle kunna göras så, då sektionen skulle kunna utesluta dem. Emma Ödman
undrar vad Didrik hade gjort under en teambuilding-helg. Han svarar att de hade druckit. Fredrik Skoglund
undrar hur diskansvarig i F6 ska klara sig utan något Nollan-städ. Didrik menar på att ingen kommer gå på
sektionen till sist, så då kommer det inte finnas någon disk. Erik Levin undrar hur man ska få Nollan att klara
tentorna. Didrik förklarar att detta kan bli svårt, på grund av Janas nollvision, till mötets applåder. Alexandru
Golic undrar om Didrik vill slutföra rangordningen av Djungelpatrullens poster. Han gör det och ordningen
lyder: ordförande, vice vice, öhlchef, händig, matnisse, pr, röj.

Isabella Tepp läser upp Valberedningens nominering av Alva Limbäck.

Sektionsmötet beslutar

att välja Alva Limbäck till vice ordförande i FnollK 2022.

§12a iii Val av kassör

Det finns två sökande:

• Marcus Johansson

• Gabriel Berggren

Marcus Johansson är 20 år, läser F och började 2020. Han har körkort. Marcus söker för att han tyckte
mottagningen var svinkul, både som Nollan och phadder. Han vill därför arrangera en bra mottagning. Sek-
tionskassör Axel Flordal undrar om Marcus vet hur mycket budget Fnollk har. Han gissar på runt 200 000 kr.
Simon Franklin undrar om Marcus brukar stampa i takt med musik och i så fall var han brukar stampa med
foten. Han svarar att han brukar göra det, men inte så väggar gå sönder. Ledamot i FIF Andreas Erlandsson
undrar hur mycket pengar FIF ska få för att arrangera fallskärmshoppning under mottagningen. Marcus säger
att han endast kommer ge pengar för mat. Sittande organisatör Emrik Östling undrar om Marcus kommer höja
tejpbudgeten från 5 000 kr till 7 000 kr. Han kan tänka sig att höja med max en krona. Sittande nollupp-
dragschef Joel Sandås undrar vad han skulle göra med 100 000 kr extra i budget. Marcus skulle lägga det på
tejp, nolluppdrag eller phaddergrupper. F6 kassör Filip Bergqvist undrar hur mycket arrgodis en kommitté med
bra ekonomi ska få. Marcus att en hundralapp bör räcka. Sektionskassör Axel Flordal undrar hur man stoppar
medsittande från att få pengar. Marcus förklarar att det bara handlar om att säga nej.

Emma Ödman undrar hur många av pateterna på mötets namn Marcus kan. Han kan de som var FnollK när
han började. Sittande kassör Erik Brusewitz undrar hur man löser situationer där medsittande går över budget.
Marcus säger att han kommer fråga Erik om hjälp. Emrik undrar hur många sidor äskning man behöver skriva
för nya tält. Två sidor max tycker Marcus. Emma undrar om Marcus kan lova att ha $urkål som smeknamn.
Det gör han. Emma undra även om han kan lova att arrangera julbord för pateter. Han lovar ingenting. Axel
undrar hur Marcus känner inför att arrangera kassörsohmsitts. Han är taggad. Arvid Andersson undrar hur
långt tillbaka man ska bjuda in pateter. Godtyckligt långt säger Marcus. Erik undrar hur mycket extra pengar
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Marcus ska kräva av Styret. Han svarar runt 30 000. Axel undrar hur han skulle hantera ett nej från Styret.
Han skulle acceptera det. Fredrik Meisingseth undrar vad han tycker om de nominerade på ledamötsposterna i
FnollK. Marcus tycker att det är ett bra gäng. Erik undrar om han kan rita ett fin ξ. Han ritar ett fint ξ, till
mötets belåtenhet.

Gabriel Berggren är 21 år, läser F och började 2020. Han har tre körkort. Gabriel söker för att han har en
dröm. En dröm om att Slots ska vara billigare än vatten, om att varje fysikteknolog ska få ett hus. Djungel-
patrullen och dpp ska få varsitt penthouse. Han tycker att mottagningsbudgeten ska investeras i kryptovalutor,
specifikt Junglecoin, och i VFTs också. Gabriel erbjuder sig att dela ut pengar till sektionens medlemmar.
Även han tycker att Djungelpatrullen kan få ta över nollrummet. Han ska sätta Nollan i rummet för att minea
kryptovaluta. Axel Flordal undrar vad den halvan av budgeten som inte läggs på krypto ska spenderas på.
Gabriel tycker att den också kan investeras i kryptovaluta. Som kassör menar han på att det är bra tillväxt
med noll risk. Ludwig Gustavsson vill få godkänt på tentan och undrar om Gabriel kan hjälpa till. Han säger
att han kan muta tillkvant-föreläsaren. Han kan inte lösa Janan dock. Erik Brusewitz undrar hur Gabriel ska
lösa luftkonditioneringen i nollrummet. Han säger att sektionen kommer ha ”inf med pengar”, så det kommer
inte vara något problem. Arvid Andersson undrar om Gabriel också vill sluta ta emot Nollan. Han menar på
att Didrik, som föreslog detta, har rätt i sak, men man behöver Nollan för bitcoinfarmen. Han föreslår att man
kan minska antalet Nollan lite. Didrik kommer med förslaget att anlita andra sektioners Nollan för att generera
kryptovaluta. Gabriel gillar idén, men han tycker att man kan låta F-Nollan anlita andra Nollan. ”Inf stonks”.
Någon vill höra Gabriels bästa imitation av Jana. Han roastar någons läskunnighet.

Joseph Löfving läser upp Valberedningens nominering av Marcus Johansson.

Sektionsmötet beslutar

att välja Marcus Johansson till kassör i FnollK 2022.

Mötet ajourneras 10 minuter från 20.08.

§12a iv Val av 0-4 ledamöter

Isabella Tepp läser upp Valberedningens gruppnominering. Då Valberedningens nomineringar av förtroendepos-
terna valdes av mötet, väljs gruppnomineringen av Emma Chan, Hugo Rådegård, Samuel Martinsson och Elin
Ekstedt automatiskt in.

§12b FARM

§12b i Val av ordförande

David Winroth undrar när middagen förväntas. Talman Erik Broback svarar att det kommer dröja till runt halv
9 (cirka 10 minuter). Valberedningen förtydligar att ledamotsposterna vakantsatts i deras nominering, så om de
nominerade för förtroendeposterna väljs in kommer resterande poster vakantsättas. Erik yrkar på att ajournera
mötet, för att alla ska kunna äta, i en timme. Mijo Thoresson tycker att det kan ta längre tid att äta. Mötet
verkar inte hålla med. Mötet ajourneras i en timme från 20:22.

Golic undrar om ledamöter kommer kunna söka, om nomineringen går igenom. Detta kommer de inte få,
då måste nomineringen rivas.

Det finns en sökande:

• Marcus Möller

Marcus Möller är 20 år, läser F och började 2021, men läser år 2. Han har inte körkort. Marcus söker FARM
för att han är intresserad av kontakten med näringslivet och tycker att detta är viktigt för just F. Detta eftersom
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F är så brett och det därför inte är tydligt vad kan man jobba med efter utbildningen. Albert Vesterlund undrar
om Marcus har något speciellt företag han vill att FARM ska kontakta. Han har inte något särskilt, men föreslår
företag som arbetar med AI och självkörande bilar, då det finns många i Göteborgsområdet. Sittande ordförande
Eric Carlsson undrar om han känner igen några sittande i FARM och pateter. Marcus kan alla sittande, men
har inte så bra koll på pateterna. Ludwig Gustavsson undrar hur FARM skulle ställa sig till att ta hand om
sektionens gris. Marcus säger att de eventuellt skulle kunna göra det, men grisar ligger lite utanför FARMs
område. Albert undrar hur han känner inför att sitta i Styret om han blir ordförande. Marcus tycker att det
låter kul och intressant. Han tror att det är ett bra sätt att få en bättre inblick i sektionen. Filip Rydin undrar
om räkfrossan kan omvandlas till en hummerfrossa. Marcus ska kolla med blivande kassören gällande detta. Eric
undrar hur mycket räkor man bör köpa in till räkfrossan. Marcus säger att han ska undersöka det, men gissar på
10 kg. Amandus Reimer undrar vilken av rummen bakom Focus som FARM ska sno. Han föreslår nollrummet,
då det inte verkar användas så mycket. Nils Backlund undrar vad man ska göra om räkorna tar slut. Marcus
menar på att det kommer finnas humrar, så då är det ingen fara.

Hedvig Wennberg läser upp Valberedningens nominering av Marcus Möller.

Sektionsmötet beslutar

att välja Marcus Möller till ordförande i FARM 2022.

§12b ii Val av vice ordförande

Det finns en sökande:

• Erik Karlsson Öhman

Erik Karlsson Öhman är 22 år, läser F och började 2020. Han har körkort. Erik söker för att han tror att han
kan tillföra något till FARM. Han tycker även det är viktigt att knyta kontakt till näringslivet. Erik anser att
han är en bra lagspelare och kommer kunna motivera de andra. Andreas Erlandsson undrar vilket företag Erik
är mest intresserad av och varför det är Lundin Petroleum. Erik tycker inte att man ska samarbeta med företag
som begår människorättsbrott. Men han påpekar att samarbete är en fråga om pengar. Tobia Wallström undrar
vilken den bästa knopen är för att knyta kontakt med företag. Erik tror på råbandsknop, men garanterat inte
kärringknopen. Jonas Bohlin undrar hur de nya kryptovalutorna på sektionen kan knytas till FARMs arbete.
Erik tycker att man bör fundera över frågan, men att det är upp till kassören. Carl Strandby undrar vad Erik
har för hållning till Sveriges vapenindustri. Han tycker att den är ”nice”, men man kanske inte ska samarbeta
med alla. Han tycker inte vapen är så farligt. Filip Rydin undrar vad som ska göras med det sista lediga rummet
i FARM-korridoren, korridoren där FARM-rummet ligger. Erik tycker att man kan slå ner väggen och expandera
FARMs rum.

Hedvig Wennberg läser upp Valberedningens nominering av Erik Karlsson Öhman.

Sektionsmötet beslutar

att välja Erik Karlsson Öhman till vice ordförande i FARM 2022.

§12b iii Val av kassör

David Winroth undrar om någon vill söka ledamot i FARM. Ingen vill det just nu, så det är inget problem att
välja in de nominerade.

Det finns en sökande:

• Olle Lyth Andersson
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Olle Lyth Andersson är 22 år, går F och började 2020. Han har körkort. Olle söker för att han tycker att
det låter som ett givande uppdrag. Han tycker också att det kan vara trevligt att få bättre koll på vad man
kan göra efter F. Olle vill även se till att FARM syns mer på sektionen. Han berättar även att han har lite
ekonomisk erfarenhet sedan innan. Elias Stenhede undrar om Olle kan rita ett självporträtt. Han ritar ett fint
porträtt till mötets applåder. Carl Strandby undrar vilket pojkband Olle skulle vara med i och varför skulle det
vara Backstreet Boys. Han kan texten till en av deras låtar, så det känns lämpligt tycker han. Sektionskassören
Axel Flordal undrar om Olle vet hur mycket intäkter FARM budgeterat för i år. Olle gissar på 600 000 kr. Axel
berättar att det var cirka 190 000 kr. Olle säger att nästa år kommer det vara 600 000. Filip Rydin undrar
hur Olle ska skaffa pengar till ost. Han förklarar att man får annonsera att man behöver pengar till just ost.
Han föreslår att man kanske kan få till ett avtal med något mejeriföretag. Erik Levin undrar hur Olle ställer
sig till att bjuda in företag utan kollektivavtal till sektionen. Han tycker att man helst bara bjuder in företag
med kollektivavtal, men man får ta vad man får. Andreas Erlandsson undrar om en viss musikvideo, från ett
av föregående års nolluppdrag, kommer användas i marknadsföringen för FARM. Olle tycker att det kanske kan
vara lämpligt om man vill försöka starta ett samarbete med Spotify. Fredrik Meisingseth undrar hur Olle ser på
FARMs avtal med McKinsey, som bland annat arbetar för diktaturer. Det är ett rätt stort avtal förklarar han,
så man måste väga studentnyttan av pengarna mot de moraliska konsekvenserna av samarbetet. Jonas Bohlin
undrar om Olle är bäst på att wheela eller att deala. Han säger att han är bäst på att deala. Någon undrar om
Olle kan sjunga ”I want it that way” av Backstreet Boys. Han hänvisar till att den finns på Spotify.

Hedvig Wennberg läser upp Valberedningens nominering av Olle Lyth Andersson.

Sektionsmötet beslutar

att välja Olle Lyth Andersson till kassör i FARM 2022.

§12b iv Val av 0-5 ledamöter

Då Valberedningens nomineringar av förtroendeposterna valdes av mötet, beslutas det automatiskt att enligt
gruppnomineringen vakantsätta ledamotsposterna. Isabella Tepp läser upp Valberedningens gruppnominering.

§12c Fysikteknologsektionens idrottsförening, FIF

§12c i Val av ordförande

Det finns en sökande:

• Harald de Blanche

Harald de Blanche är 20 år, läser F och började 2020. Han har körkort. Harald gillar idrott och tycker FIF
har gjort ett bra arbete. Han vill vara med och se till att detta arbete fortsätter. Carl Strandby undrar vilken
sport han skulle elitsatsa på om han hoppar av F. Harald säger att han skulle satsa på klättring. My Irenheim
Jarlhed undrar om ”Shotharald” kommer delas med av till hela sektionen. Harald säger att det inte kommer ske
just nu, men kanske i framtiden. Amandus Reimer undrar hur många femåringar Harald tror att han kan ta i en
fight. Han säger att om man föreställer sig att det är genomsnittliga femåringar så kanske han kan vinna över
tre stycken. Sittande ordförande Filip Rydin undrar hur Harald ser på att anordna en skidresa för sektionen.
Det vill han gärna göra, men han vet inte huruvida det är möjligt i nuläget. Mijo Thoresson undrar om Harald
kan anordna ett motionspass för sektionen, där folk kan skriva motioner till sektionsmöten. Han tycker inte
att detta borde ligga på FIF. Nils Backlund undrar vilken utmaning FIF vill ge sig själva det kommande året.
Harald anser att det beror på vilken typ av grupp man får. Simon Dovrén undrar vilken sport Harald tycker är
bäst: skidåkning, slagsmål med fem åringar eller klättring. Han tycker att skidåkning är roligast, men klättring
är också kul. Ngon undrar om Harald kan visa upp en perfekt armhävning. Han visar en till mötets belåtenhet.
Carl undrar om han kan göra 20 armhävningar till. Harald gör ytterligare 20 armhävningar. Tobias Wallström
undrar om han kan lägga mer fokus på bergsklättring istället för skidor. Harald gillar idén, men har dålig koll
på var man kan bergsklättra i närheten. Ilma Aase undrar vilket Haralds dröm-CM (Chalmers mästerskap) är.
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Eftersom handboll, den sporten han utövat tidigare, redan varit i år, så tycker han att klättring skulle vara den
roligaste idrotten för ett CM.

Hedvig Wennberg läser upp Valberedningens nominering av Harald de Blanche.

Sektionsmötet beslutar

att välja Harald de Blanche till ordförande i Fysikteknologsektionens idrottsförening 2022.

§12d Val av vice ordförande
Det finns en sökande:

• Simon Norin

Simon Norin är 21 år, går F och började 2020. Han har körkort. Simon söker FIF för att han tycker träning
är väldigt viktigt för pluggandet och den sociala hälsan. Han vill bidra till det. Andreas Erlandsson undrar hur
många tusen i studiebidrag tentafysen har räddat för Simon. Han har tyvärr inte gått, men tror att studierna
hade gått bättre om han gjort det. Nils Backlund undrar om FIF bara fick arrangera ett evenemang, vad skulle
Simon arrangera. Han tycker att man skulle kunna arrangera ett pass tentafys som sträcker sig över en hel vecka.
Ilma Aase undrar vilken Simons favoritlåt är. Dansbandstechno så klart. Någon undrar vad tentafys innebär
för Simon. Han säger först skämtsamt att det handlar om att plugga inför tentorna. Han säger sedan att det
egentligen handlar om att se till att FIF får lida. Nils Nerpin undrar om tentafys eller förtentakrök är bäst för att
maximera tentaresultatet. Simon tycker att man kan kombinera båda två. Marcus Johansson undrar hur många
råa ägg Simon kan dricka efter dödsfysen. Han tror på tre stycken. Alexandru Golic undrar om Simon har en
idé för något speciellt arrangemang för de som labbar i expfysen. Han tänker att man kan hålla det i labbsalen
för att ge dem möjligheten att träna under labben. Simon Dovrén undrar om Simon kan göra fler armhävningar
än sin ordförande, alltså 22 stycken. Han gör 25 stycken, bara för att flexa. Felix Uddén undrar vilken storlek
de tre äggen har som Simon ska konsumera. Han säger att han övat mest på small, så han hoppas att de är i
den storleken. Någon undrar om Harald bör se det som ett hot att Simon gjorde fler armhävningar. Han säger
att det inte var menat som ett hot, då han ej vill vara ordförande, det är för ”try hard”. Ilma undrar hur man
kan utveckla posten som vice ordförande i FIF. Simon föreslår att man kan öka mängden teambuilding som
vice håller i. Isac Borghed undrar vad som skulle göras under det första teambuilding-tillfället. Simon tänker
att man kanske kan köra ett triathlon.

Hedvig Wennberg läser upp Valberedningens nominering av Simon Norin.

Sektionsmötet beslutar

att välja Simon Norin till vice ordförande i Fysikteknologsektionens idrottsförening 2022.

§12d i Val av kassör

Det finns en sökande:

• Felix Persson

Felix Persson är 21 år, läser F och började 2021. Han har körkort. Felix söker för att han tycker träning och
sport är superkul. Han har även ett intresse för ekonomi, vilket gör honom passande som kassör. Nils Backlund
undrar hur Felix ska få in mer ägg i budgeten. Han lovar att det kommer läggas undan pengar till äggen, men
inte alltför mycket. Någon undrar vad Felix åt till lunch igår. Han svarar att han åt lins och tomatsås, med
fetaost, kyckling och lite pasta. Anton Nordbeck undrar hur många armhävningar Felix kan göra. Han väljer
att göra en väldigt bra armhävning, istället för flera. Sedan gör han en väldigt fin armhävning. Sektionskassören
Axel Flordal undrar hur Felix ska minimera kostnaderna för arrangemangen, så att man FIF kan hålla så många
som möjligt. Han menar på att man kan dela upp dödsfysen i många små delar, så får man många arrangemang
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till priset av ett. Carl Strandby undrar vilka pålägg som Felix tycker är bäst på en baguette. Han säger att
han har en riktigt bra kombo: Rostad lök, remoulad och rostbiff. Felix Uddén undrar varför Felix är ett så bra
namn för sektionen. Felix menar på att det är ett perfekt namn rakt igenom. Marcus Johansson undrar hur
mycket pengar Felix vill lägga på fallskärmshoppning. Han tycker att 10 000 kr per fallskärm kanske är rimligt.
Någon undrar hur mycket Felix tar i bänkpress. 90 kg svarar han. Andreas Erlandsson undrar vilket ”maxat”
arrangemang Felix skulle arra om han hade haft FARMs inkomster. Han tyckte att fallskärmshoppning lät som
en kul idé. Ilma Aase undrar om Felix har något vallöfte. Han säger att hans vallöfte är att dubbla mängden råa
ägg på dödsfyen. Erik Levin undrar vad Felix tycker om fetaost och ketchup tillsammans. Han är för oortodoxa
kombinationer, så varför inte. Han säger även att det var en okej kombination på lunchen dagen innan. Någon
undrar hur länge en linsgryta bör koka. Runt 32 minuter tycker Felix.

Hedvig Wennberg läser upp Valberedningens nominering av Felix Persson.

Sektionsmötet beslutar

att välja Felix Persson till kassör i Fysikteknologsektionens idrottsförening 2022.

§12e Val av 0-6 ledamöter
Det finns 6 sökande:

• Oscar Litorell

• Joel Janson

• Jonathan Axelsson

• Viktor Arvidsson

• Emanuel Alm

• Rebecka Mårtensson

Tobias Wallström yrkar på tidsbegränsning för intervjuerna. Fredrik Meisingseth tycker att det är odemokratiskt.
Tobias undrar hur det kan vara odemokratiskt om mötet beslutar om det. Albert Vesterlund tycker att det är
bra med tidsbegränsning, för att hålla mötets tid nere och yrkar därför på 3 minuters tidsbegränsning.

Sektionsmötet beslutar

att begränsa personintervjuerna till maximalt 3 minuter vardera.

Oscar Litorell är 20 år, läser F och började 2020. Han har körkort. Oscar söker för att han tyckte att aspningen
var kul och de som aspade var ett härligt gäng. Han gillar även sport och anser att det är bra för den fysiska och
sociala hälsan. Han tycker också att det skulle vara ett bra sätt att engagera sig. Axel Flordal undrar vilket ar-
rangemang Oscar helst skulle hålla med FIF. Gokart med hela sektionen är hans svar. Filip Rydin undrar vilken
post Oscar skulle vilja ha i FIF. Han vill helst vara PR-ansvarig. Alexandru Golic undrar om FIF kan dela ut
anabola steroider till sektionens medlemmar. Oscar tycker inte att det är ett bra förslag. Ilma Aase undrar vilket
som är Oscars dröm-CM. Han säger att det är CM i Skribblio. Axel undrar om redigeringen på PR-filmerna
kommer fortsätta hålla låg kvalité. Oscar säger att de garanterat kommer bli ännu sämre. Alexandru undrar
vilken anka av de som är på tidatagruret (kontext: https://www.online-stopwatch.com/duck-race/) Oscar skulle
satsa på vinner. Han tror på nummer tre. Någon undrar hur många armhävningar Oscar kan göra. Han tror att
han säkert kan göra fler än de andra som tidigare demonstrerat. Han väljer dock att inte demonstrera detta.
Elias Stenhede undrar om Oscar tycker att man ska vänta med att avsluta intervjun tills tiden är slut. Det
tycker han, om mötet har fler frågor. Tiden tar slut och anka 1 vinner.

Joel Janson är 20 år, läser F och började 2021. Han har körkort. Joel söker för att han blev väldigt taggad
när han såg FIF för första gången. Han vill bidra till verksamheten och därför söker han. Ilma Aase undrar om
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det finns något speciellt han vill fokusera på i arbetet, vilken post är han mest intresserad av. Han har ingen
direkt preferens just nu. Filip Rydin undrar om Joel skulle kunna hjälpa Harald att slåss mot femåringar. Det
skulle han absolut kunna göra. Felix Uddén undrar hur många ägg han kan få vice ordförande att äta. Han
svarar ett mer än tre, alltså fyra stycken. Marcus Johansson undrar hur många femåringar Harald och Joel
skulle kunna ta tillsammans. Joel tror på tre var, så sex totalt. Ilma undrar om Joel har någon favoritsport.
Han gillar fotboll och innebandy, men har discgolf som favorit just nu. Joel Sandås undrar om vilken anka Joel
tror kommer vinna. Han gissar på anka nummer fyra. Nils Backlund undrar om Joels dröm-CM skulle vara i
discgolf. Han svarar att så är fallet. Anka nummer fyra vinner.

Jonathan Axelsson är 19 år, läser TM och började 2021. Han har körkort. Jonathan söker för att det är bra
att träna för hälsa och plugg. Han vill därför inspirera fler att idrotta. Felix Uddén undrar om Jonathan skulle
hålla fast vid idrott i fall det skulle dåligt med plugget. Ja det skulle han, men han skulle ifrågasätta sitt val av
utbildning. Nils Nerpin undrar hur Jonathans avhopp från 9:an påverkar hans förtroende. Han håller inte med
om att 9an är bäst, han tycker ph7 är bästa phaddergrupp. Ilma Aase undrar om Jonathan har någon favoriträtt.
Kebabtallrik är hans favoriträtt. Jonathan tror att anka nummer ett kommer vinna. Andreas Erlandsson undrar
om mötet kan vänta på att ankorna ska gå i mål. Talman bifaller. Anka nummer två vinner. Alexandru Golic
yrkar på att använda en tråkigare timer.

Sektionsmötet beslutar

att avslå yrkandet om att använda en tråkigare timer för personintervjuerna.

Viktor Arvidsson är 19 år, läser TM och började 2021. Han har körkort. Viktor söker för att han älskar sport
och tycker att FIFs arrangemang har varit roliga. Han vill gärna jobba i grupp och bidra till FIFs fortsatta arbe-
te. Albert Vesterlund undrar vilken anka Viktor tror kommer att vinna. Viktor tror på anka nummer ett. Ilma
Aase undrar om Viktor tycker bäst om sommar eller vinter-os. Han tycker om vinter-os mest. Marcus Johansson
undrar hur Viktor ska vända på trenden att F förlorar mot Z i CM-finaler. Han tycker att man måste lägga
mer fokus på CM. Han föreslår även att man kan hyra in en sabotör för att sabotera för Z. Andreas Erlandsson
undrar vad Viktor skulle göra för att få FIFA att flytta fotbolls-VM till ett land med mänskliga rättigheter. Han
föreslår massdemonstration utanför FIFAs högkvarter, men påpekar att det kan bli rätt tråkigt. Felix Uddén
undrar hur mycket Viktor kan tänka sig att sabotera för Z. Han säger att det inte finns någon gräns, bara man
håller det lite hemligt. Anka nummer fyra vinner.

Emanuel Alm är 19 år, läser F och började 2021. Han har körkort. Emanuel söker för att han tycker om idrott
och gillar FIFs arrangemang. Han vill fortsätta göra liknande arrangemang för sektionen. Andreas Erlandsson
undrar om Emanuel har en favoritsport. Han svarar att det länge varit fotboll, men nu har det istället ändrats
till padel. Nils Nerpin undrar om Emanuel har något dröm-CM. Han säger att det är CM i padel, även om
det hade kostat mycket. Filip Rydin undrar om Emanuel kan se till att fotbolls-VM hålls på Focus. Han säger
att man då behöver riva lite väggar, men att det går att lösa. Andreas Erlandsson undrar om Emanuel är
medveten om att FIF anordnar padel på söndag. Det är han. Felix Uddén undrar hur Emanuel skulle känna för
att göra reklam för ett arrangemang på sektionsmötet. Han är inte så mycket för PR. Anton Nordbeck undrar
om vilken Emanuels favoritanka är. Han svarar att det är anka nummer två, som ser ut som en av den brittiska
drottningens vakter. Ilma undra vilken post Emanuel är mest intresserad av. Han tycker att CM-ansvarig verkar
kul. Nils Backlund undrar hur Emanuel ser på att FIFs arrangemang krockar med Formel 1. Han är inte så
intresserad av Formel 1, men kan hålla det i åtanke. Anka nummer två vinner.

Rebecka Mårtensson är 20 år, läser F och började 2020. Hon har inte körkort. Rebecka söker för att hon
gillar sport och att arrangera. Hon tycker också att FIF verkar som en rolig förening att engagera sig i. Ilm
Aase undrar vad Rebecka gillar mest: armhäv eller ölhäfv. Hon föredrar ciderhäfv. David Winroth undrar hur
Rebecka ska balansera FIF-arbetet med sitt nuvarande F6-arbete. Hon tror att hon kommer kunna balansera
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det, då F6 har arrangemang mer koncentrerade i vissa perioder och mindre i andra. Alexandru Golic undrar
hur hon ska balansera sitt arbete i Bakisclubben med FIF och om man kan kombinera Bakis-arrangemang med
FIF-arrangemang. Rebecka tycker att en bulle kan vara bra belöning efter ett tufft fys-pass. Ludwig Gustavsson
undrar vad Rebecka sitter i just nu. Hon svarar att hon sitter i F6 och Bakisclubben. Marcus Johansson undrar
om man kan få ett bakverk efter tentafysen. Det tycker Rebecka, men inte denna läsperioden. Tobias Wallström
undrar om Rebecka kan balansera på en slackline. Hon säger att hon inte har koll på det. Någon undrar vilken
post hon är mest intresserad av. Rebecka är mest intresserad av posten som CM-ansvarig.

Tobias Wallström undrar vad redan invalda tycker om de sökande. Simon tycker att det är bra personer.
Alexandru Golic yrkar på välja in i alla klump. Erik Levin undrar om någon utmärkt sig extra på aspningen.
Sittande ordförande Filip Rydin meddelar att många av de sökande inte varit med så mycket på aspningen.
Talman Erik Broback yrkar på att välja in 6 ledamöter i FIF.

Sektionsmötet beslutar

att välja in 6 ledamöter till Fysikteknologsektionens idrottsförening 2022.

att att välja Oscar Litorell, Joel Janson, Jonathan Axelsson, Viktor Arvidsson, Emanuel Alm och Rebecka
Mårtensson till ledamöter i Fysikteknologsektionens idrottsförening 2022.

§13 Propositioner

Inga propositioner föreligger.

§14 Motioner

§14a Ge dumväst rösträtt i dumma frågor
Alexandru Golic lyfter motionen. Han tycker att man borde använda dumvästens expertis i dumma frågor på
styretmöten. Alfred Weddig Karlsson undrar om själva dumvästen ska få rättigheterna som motionen specificerar
eller om motionären menar dumvästinnehavaren. Talman Erik Broback upplyser om att ett objekt inte kan ha
rättigheter på ett möte. Alexandru Golic yrkar på att ändra dumväst till dumvästinnehavare i motionen och
Erik tolkar detta som en redaktionell ändring. Albert Vesterlund menar på att det är tydligt att dumväst
menas och tar därför upp det som ett ändringsyrkande. Det blir därför ett ordentligt ändringsyrkande. David
Winroth vill ha ett exempel på vad som är dumt nog för att dumvästen ska få rösträtt. Alexandru ger sin
egen motion om att införskaffa en sektionsgris som exempel. Axel Flordal undrar varför kräldjursvårdaren ska
ta över dumvästens befogenheter i dennes frånvaro. Alexandru tycker att det är rimligt, då de är liknande
poster i någon mening. Tobias Wallström tycker att det är dumt att August Kälvestens efternamn är felstavat
i motionen. Alexandru tycker att Tobias är jobbig som påpekar detta. Anton Nordbeck undrar om man kan
säga att dumvästinnehavaren är representant för dumvästen. Det är möjligt enligt talmannen, om man anser
att västen kan ha egna rättigheter. Mijo Thoresson argumenterar att det är tydligt att motionen handlar om
dumvästinnehavaren. Alexandru kommer då med en ny tolkning, där dumvästinnehavaren har rättigheter, men
kräldjursvårdaren tar över om dumvästen är frånvarande. Han gör sedan ett ändringsyrkande på att dumvästen
ska få alla rättigheter, inte dumvästinnehavaren. Det yrkas på streck i debatten. Mijo undrar när motionssvaret
ska läsas upp. ”Senare” säger talman Erik. Albert undrar vad som beslutas om för tillfället. Streck i debatten
säger förklarar Erik.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten.
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Karin Hult menar på att Tilde borde få ta över om dumvästen är frånvarande. Hon gör därför ett ändringsyr-
kande på att kräldjursvårdare ska bytas ut mot Tilde i motionen. Axel Flordal undrar om den här motionen
räknas som en dum fråga. Det tycker Alexandru.

Sektionskassör Axel Flordal läser motionssvaret från Styret. De tycker att det är dumt att ha icke-förtroendevalda
med rösträtt på styretmöten. Han påpekar även att dumvästinnehavaren uppenbarligen inte vet hur man mot-
verkar dumheter, endast hur man faciliterar dem. Alexandru Golic menar att talman inte är förtroendevald men
ändå har rösträtt på styremöten ibland. Axel menar att detta beror på att talmannen ska stå över Styret i frågor
gällande sektionsmötet. Mijo Thoresson försöker reservera sig mot applåderna från mötet för Alexandrus tidi-
gare kommentar. Någon gör ett tilläggsyrkande på att dumvästens röst ska räknas omvänt, gentemot resterande
röster. Carl Strandby undrar om dumvästen kommer räknas som en ordinarie ledamot i Styret om motionen
bifalles. Talman Erik Broback tolkar det som att detta inte är fallet. Tobias Wallström undrar om dumvästen
måste ansvarsbefrias om den skulle bli förtroendeinvald. Erik säger att så inte är fallet, men den kan komma att
behöva valberedas. Anton Nordbeck undrar om dumvästen kan ansvarsbefrias separat från dumvästinnehavaren.
Erik tycker det, om mötet anser den vara en juridisk person. Det yrkas på streck i debatten.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten.

Carl Strandby undrar vem som ska avgöra vad som är dumt. Talman tolkar det som att sektionsordförande får
bedöma vilka frågor som är dumma och får meddela dumvästen om den ska komma till styretmötet.

Anton Nordbeck vill göra ett tilläggsyrkande på att innehavaren och kräldjursvårdaren representerar objekten.
Joseph Löfving vill lyfta möjlighteten att frånta Alexandru Golic sin motionsrätt. Fredrik Meisingseth tycker
det är dumt att peta i styrdokumenten gällande Styret och därför bör motionen avslås. Albert Vesterlund lägger
ner sitt yrkande om att Alexandrus första ändring borde ha varit ett ändringsyrkande och tycker att man ska
avslå motionen i sin helhet. Jonas Bohlin undrar hur det blir om flera får dumvästen. Även han tycker att
motionen bör avslås. Alexandru vill ta tillbaka sina yrkanden om att ta tillbaka sitt redaktionella yrkande om
att ändra till innehavare om han hade gjort detta. Carl Strandby tycker att motionen bör avslås även om den
är rolig. Han påpekar att det är vanligt att styretledamöter har dumvästen och att de då inte skulle få en röst,
om rösterna räknas omvänt. Mijo Thoresson yrkar på att avslå alla ändrings- och tilläggsyrkanden i klump.

Sektionsmötet beslutar

att avslå alla alla ändrings- och tilläggsyrkanden på motionen.

att avslå motionen i sin helhet.

Mötet ajourneras sedan i 10 minuter från 23:31.

§14b Vårbal
Mikael Eriksson, Mijo Thoresson och Anton Nordbeck lyfter motionen. De vill arrangera en vårbal för sektionen,
för att andra sektioner har det och Fysikteknologsektionen därför bör ha en, därför att den är bäst. De säger även
att det har skett kommunikation med sektionskassören för att säkerställa att beloppet är rimligt. Motionärerna
vill skicka dock skicka motionen på remiss där BalNgt är arbetsgrupp. De har redan skickat ut en enkät för att
kvantifiera intresset för en vårbal. Jonas Bohlin yrkar på streck i debatten. Albert Vesterlund tycker att det bör
diskuteras lite mer innan streck dras i debatten. Även Fredrik Meisingseth tycker att motionen bör diskuteras,
för att den är bättre än den förra motionen.

Sektionsmötet beslutar

att ej sätta streck i debatten.
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Albert Vesterlund undrar vad budgeten för arrangemanget skulle spenderas på mer exakt. Mikael Eriksson sä-
ger att pengarna främst kommer spenderas på lokal, men även mat och dryck. David Winroth undrar om det
står något om preliminärt biljettpris i motionen. Det gör det. Axel Flordal undrar om det finns en tänkt lokal
för evenemanget redan nu. Emrik Östling berättar att det finns potentiella lokaler. Joseph Löfving undrar om
BalNgt vill göra vårbalen till ett permanent åliggande för framtida BalNgt eller endast för denna vår. De menar
egentligen endast denna vår. Någon undrar om det kommer finnas serveringstillstånd till balen. Mikael menar
att det nog kan lösas, även om sektionen har en begränsad mängd serveringstillstånd. David Winroth tipsar
BalNgt om att prata med Chalmers Konferens om möjlig lokal. Sektionsordförande Carl Starndby berättar att
det nog går att lösa serveringstillstånd till en potentiell vårbal.

Sektionskassör Axel Flordal presenterar Styrets motionssvar. Styrets yrkande är oklart, eftersom det verkar
finnas intresse för en vårbal. De tänkte tidigare att man bör avvakta tills intresset hos fysikteknologerna un-
dersökts. David Winroth tycker inte 20 000 kr, som specificeras i motionen, är en orimlig budget för en vårbal.
Axel tycker inte heller att 20 000 är helt orimligt, men Styret vill kolla på det och gärna se till att det finns
buffert kvar i sektionens budget. David påpekar att Fnollk inte spenderar hela sin budget, så den kanske skulle
kunna sänkas. Fredrik Meisingseth undrar om Axel vill ha bifall eller avslag för motionen. Han säger att han
nog helst vill ha remiss, men att han är rätt neutral. Albert Vesterlund tycker att det verkar finnas intresse
för en vårbal, så det verkar vara en bra idé. Han undrar om det finns utrymme i budgeten för detta arrange-
mang. Axel bekräftar att det skulle vara möjligt att lösa. Joel Sandås refererar till att Gemenskapsgruppens
På-spåret-sittning har fått stort intresse, så en vårbal bör också ha det. Styret tar tillbaka sitt remissyrkande.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla motionen om vårbal.

§14c Personlig skylt till sektionsbilen

Emrik Östling och Mijo Thoresson lyfter motionen. De tycker att Helikoptern borde ha en personlig registre-
ringsskylt för att det är coolt och skylten i nuläget är tråkig, med tråkiga bokstäver och siffror. De tycker inte 6
200 kr per år för en sådan skylt är orimligt. Albert Vesterlund påpekar att skylten fortfarande kommer bestå av
bokstäver och siffror. Motionärerna tycker det är skillnad på tråkiga bokstäver och bokstäver, samt att man kan
ha mellanslag på personliga skyltar. Erik Levin påpekar att Maskin har en väldigt ”obvious” bil och undrar om
inte det kan vara problematiskt. Motionärerna tycker inte det, då deras förslag är väldigt anonyma. Axel Flordal
påpekar att vanliga skyltar har mellanslag. Emrik bekräftar att så är fallet, men påpekar att en personlig skylt
kan ha flera stycken. Jonas Bohlin undrar vem som ska få bestämma vad det ska stå på skylten om motionen
bifalls. Mijo tycker att sektionsmötet bör få göra det. Han frågar sedan om Focumateriet vill göra det istället.
Jonas gör ett belåtet ljud.Han gör sedan ett tilläggsyrkande på att Foc ska få bestämma vad det ska stå på den
personliga registreringsskylten.

Alexandru undrar om en personlig skylt får likna en vanlig registreringsskylt. Willem de Wilde upplyser om att
den inte får det. Erik Levin tycker att motionen bör avslås. Albert Vesterlund yrkar på streck i debatten och
vill ta upp i framtida diskussioner att frånta Mijo sin motionsrätt.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten.

Sektionsmötet beslutar

att avslå motionen i sin helhet med ändringsyrkandet.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.
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§16 Dumvästutdelning

Nomineringarna är som följer:

• Eric Jigrup nomineras av Alexander Bohlin.
Eric Jigrups nomineras till dumvästen för sin incident under Janalystentan. Dagen den 27/8 skrevs tentan
i Janalysen i den fullproppade SB-multisalen. En timme och en kvart in i tentan börjar ett ångestfyllt
skrik på loop fylla salen. Vissa undrar om det är någon på toan som brutit ihop?, några kan inte hålla sig
för skratt och salsvärdarna letar febrilt efter var ljudet kommer ifrån. Det visar sig att det är Eric som har
råkat sätta ett alarm med det ångestfyllda skriket som ljud. Salsvärdarna säger att så länge Eric stänger
av skriket så är det lugnt och han får fortsätta skriva tentan. Eric får då panik och lämnar in sitt prov
ändå. Provresultatet? Ja ni kan gissa...

• Axel Flordal nomineras av David Winroth.
Tänk dig att du är en kassör som just blivit färdig med din bokföring och känner sig redo för att gå
vidare från kassörslivet. Så plötsligt får du ett meddelande från ditt barn. Trots sektionens (näst) mest
omfattande överlämning har då sektionskassören lyckats ta fel på vilket år det är och bokfört 20(!!) verifikat
på fel år. Detta resulterar i onödigt merarbete för den gamle pateten och var i allmänhet väldigt dumt.

• David Bååw nomineras av Mijo Thoresson.
Styret skulle tillsätta en arbetsgrupp för frågan om minigris, och David bad då att få vara med, så att
det skulle gå riktigt till. Samtidigt har styret skrivit i sin verksamhetsplan att vi vill verka för kortare
sektionsmöten. Det verkar inte som att David har delat den då han bidragit till att arbetsgruppen fixat 3
motioner och en namninsamling. (För presentationen på mötet: Detta har som ni nu kan se gjort mötet
väldigt långt). Detta var väldigt dumt.

• Filip Bergqvist nomineras av Isac Borghed.
Jag vill nominera Ärt (Filip Bergström), kassör i F6, till dumvästen för att han tillåtit Guyver att gå på
föreläsning i elfält efter han varit slaskhink på F6 grötlunch. Detta var uppenbarligen väldigt dumt.

• Simon Rödén nomineras av Ilma Aase.
En kall vintermorgon, efter Deltas morgonhäfv, gjorde Simon Rödén (hädanefter benämnd Bävern) något
väldigt dumt.
Trots sin erfarenhet som kassör i FIF och sin pågående utbildning inom ekonomi på Handels investerade
Bävern 750$ (cirka 7000kr) i bitcoins. Sedan dess har värdet på bitcoins endast sjunkit :((

• Lowe Fareld Krågen nomineras av Selma Moqvist.
Vi i djungelpatrullen nominerar Lowes hand till dumvästen. Lowe gick med på slap-battle, alltså att en
person stod och slog på hans hand i ca 40 min (i onyktert tillstånd är värt att tillägga). Då vår käre överste
vaknade var hans hand i samma storleksordning som hans tidigare nominerade fot och alltså svullen som
en jäkla badboll. Återigen sökte han inte hjälp, trots att han var invalid 2 dagar senare...

• Pontus Gustafsson nomineras av Alfred Weddig Karlsson.
Jag vill nominera Pongu i F6 för att ha printat ut och satt upp massor av posters för en kommande gasque
utan att ha skrivit datum på postern.

• Nicklas Brodin nomineras av sig själv.
Härmed nominerar jag, tillsammans med flera av nymble, Nicklas ”Baang” Brodin till dumvästen. Denna
nominering är på grund av en ofattbar oförmåga att lyckas beställa en soffa från Ikea. Soffan i fråga
beställdes felaktigt 3 gånger med en misslyckad retur. Detta resulterade i ungefär 1,5 sidor i Overleaf som
detaljerar hela historien om soffan. Detta rättfärdigar en nominering till dumväst. (Se bilaga)

• Valter Schütz nomineras av Aölfred Weddig Karlsson.
Jag vill nominera Valter Schütz för att ha bakat en vegansk kladdkaka utan socker och sedermera serverat
denna på cocktailpartyt.

• Alexandru Golic nomineras av David Winroth.
Asså. Han är dum.
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• Emrik Östling nomineras av Alexandru Golic.
Efter ett äventyr på förbjuden plats befinner sig emrik bakom ett ca 2.5 m högt stängsel. För att komma
förbi detta hinder bestämmer han sig för att klättra upp på det och hoppa ner, varefter han helt förstör
sina fötter. Ca 5 sekunder efter att emrik hoppat från stängslet upptäcktes en dörr.

Sektionsmötet beslutar

att Eric Jigrup var dummast.

Efter noggrann jämförelse med föregående dumvästinnehavare Lowe Fareld Krågen går mötet till beslut.

Sektionsmötet beslutar

att ge Eric Jigrup Dumvästen.

§17 Mötets avslutande

Mötet avslutas 00.35 av Talman Erik Broback.
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En signatur på den här sidan avser hela sektionsmötesprotokollet 21/22:SEKT–02. Det sker elektroniskt via
digitalt ID. Kontakta talmanspresidiets sekreterare på talman.sekr@ftek.se vid kontroll eller övriga frågor.

Erik Broback
Talman

Alexandru Golic
Justerare

Samuel Martinsson
Sekreterare

Albert Vesterlund
Justerare
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Förteckning över bilagor

A Revisionsberättelse Fysikteknologsektionens Idrottsförening, FIF 2020

B Revisionsberättelse Studienämnd 20/21

C Verksamhetsberättelse Djungelpatrullen 20/21

D Revisionsberättelse Djungelpatrullen 20/21

E Verksamhetsberättelse Sektionsstyrelsen 20/21

F Budgetutfall 20/21

G Revisionsberättelse Sektionsstyrelsen 20/21

H Minigris - Arbetsgruppens yrkande: Att införa posten matsvin

I Minigris - Arbetsgruppens yrkande: Att köpa en gris till en fattig familj

J Minigris - Arbetsgruppens yrkande: Sektionsgrisar

K Styrelsens bemötande, minigris

L Motion om Köttfri sektion

M Nomineringar FnollK 2022

N Nomineringar FARM 2022

O Nomineringar FIF 2022

P Motion om Ge dumväst rösträtt i dumma frågor

Q Motionssvar till Ge dumväst rösträtt i dumma frågor

R Motion om Vårbal

S Motionssvar till Vårbal

T Motion om Personlig skylt till sektionsbilen

U Motionssvar till Personlig skylt till sektionsbilen

V Bilaga till dumvästnominering av Nicklas Brodin
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Verksamhetsberättelse
DP 20/21

Mottagningen 2020
Under mottagningen hjälpte Djungelpatrullen FnollK under deras arrangemang samt annorda
egna. DP arrangerade eller hjälpte till p̊a följande arrangemang:

• Första dagen

• Provhäfvet

• Welcome to the Djungle

• Polarkväll

• DuP

Hela Djungelpatrullen är överens om att mottagningen gick väldigt bra. Alla var positivt överraskade
med hur bra det gick med tanke p̊a r̊adande situation (COVID-19-restriktionerna). Kommunika-
tionen mellan alla sektionsaktiva har fungerat bra och vi har kunnat sammarbeta väl.

DuPar
Under första kvartalet arrangerade Djungelpatrullen totalt åtta DuP:ar. Samtliga DuP:ar hade
50 personer som maxgräns och har nästan alltid varit fullt och maten har nästan s̊alt slut varje
g̊ang, n̊agot som kan bero p̊a den höga ambitionen fr̊an MatC och MatB. P̊a grund av h̊ardare
restriktioner som tillkom hösten 2020 kunde inte DuPar genomföras p̊a ett s̊adant sätt att dessa
restriktioner tillsammans med k̊arens och v̊art egna styrets riktlinjer följdes.

Rustrunda
Det som lyckats genomföras som vanligt under pandemin är rustrundor, varje läsperiod, där
Rustmästaren och Händig åkt och införskaffat sig det som behövs till Focus, bland annat köksmaterial
samt verktyg.

Pubrunda
P̊a grund av Covid-19-pandemin har inga fysiska pubrundor kunnat bli av. Läsperiod 4 körde
Djungelpatrullen ut v̊ar Campus-wide kända pubrundemat till alla som önskade det p̊a sektio-
nen.

Hoffellunch
Hoffellunchen i läsperiod 1 kunde genomföras med ett maxantal p̊a 50 personer i lokalen, efter
detta kom det som sagt nya restriktioner som gjorde att detta inte kunde återupptas i senare
läsperioder.

Aspning
I läsperiod 3 började Djungelpatrullens aspning! P̊a grund av r̊adande omständigheterna var
mycket av aspningen online. Många asparr blev även samarr med bland annat FNollK, Delta
och KAOS m.m. Aspningen avslutades i LP4 med att ett nytt DP valdes in. bättre förrrrrrrrr

Underh̊allning och utveckling av Focus
Innan de elakare restriktioner kom i november 2020 hann Djungelpatrullen utnyttja nolan för
Nolanstäd. Varje vecka, m̊andag till torsdag, hjälpte en skara Nolan till att städa p̊a Focus. När
restriktionerna förstörde för Djungelpatrullen att ta hjälp av Nolan var vi tvungna att göra det
själva resten av året.

Eftersom Focusväggen var i lite risigt skick var det Djungelpatrullens uppdrag att piffa till
denna vägg. MatC och Öhlchefen har m̊alat ett nytt fint motiv av Fantomen p̊a en nym̊alad,
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nyspacklad och nyslipad Focusvägg.

Under året har Djungelpatrullen varit med och r̊adgivit köksgruppen inför köksrenoveringen
av Focusköket och i april 2021 började det. vsg dp2122 som fick ett nytt fint kök, bättre förr takc
och hej lowe
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Verksamhetsberättelse
Sektionsstyrelsen 31-08-2021

Fysikteknologsektionen, Chalmers

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.

1



Verksamhetsberättelse
Sektionsstyrelsen 31-08-2021

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• 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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Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

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 14 914,70 48 500
Sektionsavgift 80 650 81 000 Focumateriet 86 818,81 97 400
FARM 118 264,51 121 360 F6 84 175,00 315 050
F6 71 151,65 293 900 DP 37 544,00 165 800
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 32 288 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: 828 574,73 990 970 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
Brädspel (riktad satsning, F) 10 000 10 000

RESULTAT 182 508,2 -213 405,83 TOTALT: 646 066,53 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 6 786,72 25 600
TOTALT: 86 818,81 97 400



Sektionsstyrelsen
Budget för verksamhets̊aret 20/21

Fysikteknologsektionen vid Chalmers Studentk̊ar

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.





Motion om Att införa posten matsvin Grisgruppen

Motion om
Att införa posten matsvin

Grisgruppen

Bakgrund

P̊a sektionsmötet i LP1 uttryckte sektionen intresse för att införskaffa en sektionsgris och skickade ärendet
p̊a remiss. En av motiveringarna till att införskaffa en sektionsgris var att minska matsvinn p̊a sektionen
genom att mata grisarna med överbliven mat. Detta kan lösas genom att införskaffa en ny post; ett
matsvin.

Yrkande

att1 Fysikteknologsektionen lägger till posten matsvin som §8.19 i reglementet bland funktionärer.
Punkten specificerar att Grisskötarens syfte är att verka för att minska matsvinn p̊a sektionen
och att det finns 0-1 matsvin.

att2 Invalet av ett matsvin skall ske i LP1. Med aspning i LP 2.

att3 Fysikteknologsektionen lägger till posten grisskötare som §8.19 i reglamentet bland funktionärer.
Punkten specificerar att Grisskötarens syfte är att sköta om sektionens grisar och att de är 1-2 till
antalet.

att4 Invalet av en till tv̊a grisskötare skall ske i LP1. Med aspning under LP 3 & 4.

att5 Lägga till en arbetsbeskrivning för posterna matsvin och grisskötare som inkluderar följande:

Det åligger matsvinet:

• Att verka för minskning av matsvinnet p̊a Focus.

Det åligger grisskötaren:

• Att ta hand om sektionens minigrisar.

• Att ta hand om sektionens matsvin.

• Att ta hand om sektionens stallplatser.
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• Att se till att sektionen följer de föreskrifter som berör minigrisar i ”Jordbruksverkets föreskrifter
och allmänna r̊ad om villkor för h̊allande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för
sällskaps och hobby”.

• Att föra stalljournal för sektionens minigrisar.

• Att avla fram nya generationer av starkare, finare minigrisar åt sektionen.

att6 Lägga till grisskötaren och matsvinet under §2.4.1 i reglementet för att ålägga sektionsmötet LP1
att välja in matsvinet och grisskötaren.

att7 Lägga till matsvinet och grisskötaren under §8.1.1 i reglementet för att inkludera dem i listan av
sektionsfunktionärer.
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Motion om Att köpa en gris till en fattig familj Grisgruppen

Motion om
Att köpa en gris till en fattig familj

Grisgruppen

Bakgrund

P̊a sektionsmötet i LP1 uttryckte sektionen intresse för att införskaffa en sektionsgris och skickade ärendet
p̊a remiss. Ett alternativ som till̊ater sektionen att införskaffa en gris utan vidare obligationer är att
donera en gris till en fattig och behövande familj. För att stärka sektionens filatropiska image bör även
ett symboliskt grissoedjur införskaffas.

Yrkande

att1 Sektionen köper en gris till en fattig och behövande familj.

att2 Sektionen köper in en gosedjursminigris som ska kedjas fast p̊a Focus.

att3 Registrera Focus som ett stall.

att4 Fysikteknologsektionen lägger till posten grisskötare som §8.19 i reglementet bland funktionärer.
Punkten specificerar att Grisskötarens syfte är att sköta om sektionens grisar och att de är 0-2 till
antalet.

att5 Invalet av en till tv̊a grisskötare skall ske i LP1. Med aspning under LP 3 & 4.

att6 Lägga till en arbetsbeskrivning för posten grisskötare som inkluderar följande:

Det åligger grisskötaren:

• att ta hand om sektionens minigrisar.

• att ta hand om sektionens stallplatser.

• att se till att sektionen följer de föreskrifter som berör minigrisar i ”Jordbruksverkets föreskrifter
och allmänna r̊ad om villkor för h̊allande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för
sällskaps och hobby”.

• att föra stalljournal för sektionens minigrisar.

• att avla fram nya generationer av starkare, finare minigrisar åt sektionen.

1



Motion om Att köpa en gris till en fattig familj Grisgruppen

att7 Lägga till grisskötaren under §2.4.1 i reglementet för att ålägga sektionsmötet LP1 att välja in
grisskötaren.

att8 Lägga till grisskötaren under §8.1.1 i reglementet för att inkludera den i listan av sektionsfunk-
tionärer.

2



Motion om Sektionsgrisar Grisgruppen

Motion om
Sektionsgrisar

Grisgruppen

Bakgrund

P̊a sektionsmötet i LP1 uttryckte sektionen intresse för att införskaffa en sektionsgris och skickade ärendet
p̊a remiss. Den arbetsgrupp som tilldelades ärendet har nu kommit fram till att det är potentiellt möjligt
för sektionen att införskaffa grisar ifall sektionen tar hänsyn till visa förutsättningar.

Yrkande

att1 Fysikteknologsektionen införskaffar tillräckligt med minigrisar för att undvika djurpl̊ageri.

att3 Fysikteknologsektionen hyr stallplatser åt sektionens minigrisar och registrerar dessa hos jordbruks-
verket.

att4 Fysikteknologsektionen lägger till posten grisskötare som §8.19 i reglementet bland funktionärer.
Punkten specificerar att Grisskötarens syfte är att sköta om sektionens grisar och att de är 1-2 till
antalet.

att5 Invalet av en till tv̊a grisskötare skall ske i LP1. Med aspning under LP 3 & 4.

att6 Lägga till en arbetsbeskrivning för posten grisskötare som inkluderar följande:

Det åligger grisskötaren:

• Att ta hand om sektionens minigrisar.

• Att ta hand om sektionens stallplatser.

• Att se till att sektionen följer de föreskrifter som berör minigrisar i ”Jordbruksverkets föreskrifter
och allmänna r̊ad om villkor för h̊allande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för
sällskaps och hobby”.

• Att föra stalljournal för sektionens minigrisar.

• Att avla fram nya generationer av starkare, finare minigrisar åt sektionen.

att7 Lägga till grisskötaren under §2.4.1 i reglementet för att ålägga sektionsmötet LP1 att välja in
grisskötaren.

1



Motion om Sektionsgrisar Grisgruppen

att8 Lägga till grisskötaren under §8.1.1 i reglementet för att inkludera den i listan av sektionsfunk-
tionärer.

2



Sektionsstyrelsen
Motionssvar -

2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - arbetsgruppen om minigris

Bakgrund

Att skaffa ett flertal minigrisar vars överlevnad hänger p̊a en grisskötare, som samtidigt ska klara av F
eller TM är inte rimligt. N̊agon dag lär grisskötaren missa sitt uppdrag och d̊a bidrar sektionen till djur-
pl̊ageri, vilket inte är bra. Missar den aldrig sitt uppdrag ska den tv̊a g̊anger per dag enligt motionärerna
vara i Kungälv, vilket lär förstöra möjligheterna till att tillsko sig de utbildingsmöjligheter chalmerister
änd̊a g̊ar p̊a Chalmers för. Blir denna position n̊agonsin vakantsatt s̊a bidrar sektionen återigen till djur-
pl̊ageri. Sektionen är helt enkelt inte skapt för att ha hand om minigrisar.

Samtidigt har styret i sin av sektionsmötet godkända verksamhetsplan som m̊al att verka för korta-
re sektionsmöten. Att välja in en position grisskötare enligt de andra motionerna där den inget gör,
gagnar ej sektionen n̊agot medan sektionsmötet förlängs, vilket är en utav trösklarna som försämrar
möjligheterna till en bra sektionsdemokrati. Matsvinets syfte att bidra till mindre svinn p̊a sektionen är
beundransvärt, men utan beskrivning av hur detta svinnundvikande ska g̊a till känns positionen tandlös,
och skulle s̊aledes liksom grisskötaren endast bidra till längre sektionsmöten.

Att köpa en gris till en fattig afrikansk familj, samt att kedja fast en gosegris p̊a Focus är ett okej
förslag. Tänk dock, sektionsmedlem, p̊a att sektionen har en budget, och att investering i detta innebär
mindre investering i n̊agot annat.

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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Motion om en köttfri sektion Erik Levin
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Valberedningen 2021/2022
2021-12-01

Fysikteknologsektionen

Nominering FnollK 2022
Ordförande: Felix ”Örnen” Hörnfeldt

Motivering: Med sin örnblick har Felix
övergripande koll på FnollK:s verksamhet.
Felix tror att kommunikation är nyckeln till
ett bra samarbete och med Alva vid sin sida
kommer han leda gruppen till skyarna. Val-
beredningen är säkra på att han kommer ta
vara på gruppen och skydda dem under sina
vingar.

Vice Ordförande: Alva ”Precision” Limbäck

Motivering: Med sin gipshand har Alva
styrt gruppen rätt i alla lägen. Hon har under
aspningen vunnit folks hjärtan och visat ett
stort intresse för att värna om gruppens dy-
namik. Med sin fridfulla inställning kommer
Alva och Felix vara ett bra komplement till
varandra. Valberedningen har fullt förtroen-
de för att Alva kommer vara en stjärna som
vice ordförande i FnollK.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se.



Valberedningen 2021/2022
2021-12-01

Fysikteknologsektionen

Kassör: Marcus ”Suroeg” Johansson

Motivering: Marcus har under aspningen
fått förtroende från de andra asparna tack
vare sitt lugn och sin arbetsvilja. Han har
visat stort intresse för FnollK:s räkenska-
per och kommittén i stort. Dessutom har
han stor erfarenhet som femfaldig bokförare
i sin tidigare elevkår och kommer inte hel-
ler FIFfla med pengarna. Valberedningen är
övertygade om att Marcus kommer göra ett
fenomenalt jobb som kassör för FnollK.

Gruppmotivering: Under aspningen har samtliga nominerade visat stort engagemang och
haft en positiv attityd. Vidare har de visat stort intresse att verka för sektionsnyttan och
välmåendet för sektionens medlemmar. Valberedningen är övertygade om att gruppen kommer
utföra FnollK:s åligganden väl och framförallt ha riktigt kul tillsammans!

Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i FnollK 2022:

• Emma ”Bach” Chan

• Hugo ”Balder” Rådegård

• Samuel ”Garβon” Martinsson

• Elin ”Lo” Ekstedt

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se.



Valberedningen 2021/2022
2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Nominering FARM 2022
Ordförande: Marcus Möller

Motivering:Marcus visar stort intres-
se för arbetsmarknaden och är villig
att gå ”all in” i FARM-uppdraget. Som
ledare kan han se styrkor inom grup-
pen och använda dem. Marcus ser fram
emot att bli mer engagerad i sektionen
och är inte rädd för att representera
sektionen utåt, därför tror vi att han
kan axla rollen som ordförande.

Vice ordförande: Erik Karlsson Öhman

Motivering: Erik är lockad av arbetet
FARM gör som grupp och kontakten
med företag. För Erik är det viktigt att
öka FARMs synlighet på sektionen och
att jobba tillsammans mot ett gemen-
samt mål, därför tror vi att han skulle
passa som vice ordförande.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen 2021/2022
2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Kassör: Olle Lyth Andersson

Motivering: Olle är intresserad av att
ha kontakt (”deala”) med företag och
vara ett ansikte mot dem. Han vill öka
nyttan av FARMs arbete för sektionens
medlemmar. Olle är noggrann, stresstå-
lig, självgående och har läst ett par kur-
ser i ekonomi på universitetet, vilket är
varför vi tror att han skulle göra ett bra
kassörsjobb.

Gruppmotivering: De nominerade visar alla ett stort intresse för FARM och är måna om
att kommittén ska synas mer på sektionen. Valberedningen tror att denna trio kommer utgöra
en stabil grund för FARM 2022.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen 2021/2022
2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Nominering Förtroendeposter FIF 2022
Ordförande: Harald de Blanche

Motivering: Harald har stort förtro-
ende från övriga sökande. Han är be-
redd att lägga mycket energi på FIF
och ta mycket ansvar. Valberedningen
tror därför att han hade passat bra som
ordförande.

Vice ordförande: Simon Norin

Motivering: Simon har visat stort en-
gagemang för att få ihop en samman-
svetsad grupp under aspningen där alla
ska bli hörda. Med sitt lugna sätt och
utåtriktade personlighet tror valbered-
ningen att han hade varit en ypperlig
vice ordförande.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Valberedningen 2021/2022
2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Kassör: Felix Persson

Motivering: Felix ser en chans i FIF
att kombinera sina intressen av sport
och ekonomi med önskan att vara ak-
tiv på sektionen. Att ta ansvar är in-
te skrämmande för Felix och valbered-
ningen tror att han hade gjort ett bra
jobb som kassör.

Gruppmotivering: De nominerade visar alla ett stort intresse för FIF och är måna om att
locka till sig fler människor till FIF:s framtida arr. Valberedningen tror att denna trio kommer
utgöra en stabil grund för FIF 2022.

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.chalmers.se



Motion om Ge dumväst rösträtt i dumma fr̊agor
Alexandru Golic, Ruben Frilund,

Martin Jirlow & August Källvesten

Motion om

Ge dumväst rösträtt i dumma fr̊agor

Alexandru Golic, Ruben Frilund,
Martin Jirlow & August Källvesten

Bakgrund

Styret hanterar stundvis dumma fr̊agor p̊a sina möten, som t.ex införskaffandet av minigrisar. Detta
gör styret dock utan att konsultera sektionens egna dumexpert, dumvästinnehavaren. Det är slöseri p̊a
kompetens att inte uttnyttja denna kunskap, s̊a vi tycker att dumväst borde närvaro och ge sin kunskap
till styret i dessa fr̊agor.

Yrkande

att lägga till punkt 4.2.9 i reglementet, och justera övriga numreringar därefter: 4.2.11: Vid dumma
fr̊agor har dumväst närvaro-, yttrande-, förslags- och även rösträtt. Vid dumvästs fr̊anvaro övertar
kräldjursv̊ardare dennes befogenheter.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar -

2021-12-01

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Dumväst rösträtt

Bakgrund

Styret m̊a diskutera dumma fr̊agor ibland, men tror inte att dumvästinnehavaren skulle hjälpa i s̊adana
diskussioner. Styrets jobb är att ta fram rimliga beslut, och att h̊alla dumhet, även kul dumhet i schack.
Dumvästinnehavaren har som expertis omr̊ade att göra n̊agot dumt, inte att reda ut hur man bäst löser
en dum situation. Det bör ocks̊a tilläggas att dumvästinnehavaren skulle f̊a alla styretmötesrättigheter,
och därmed p̊a m̊anga sätt skulle bli en helt ovalberedd, icke-förtroendeinvald styrelseledamot. Detta
vore dumt.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen p̊a

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om V̊arbal
Mijo Thoresson, Mikael Eriksson,

Maja Rhodin, Emrik Östling & Anton Nordbeck

Motion om

Vårbal

Mijo Thoresson, Mikael Eriksson,
Maja Rhodin, Emrik Östling & Anton Nordbeck

Bakgrund

Vad är en bal? Den kan va dötrist, tr̊akig, och alldeles alldeles underbar. Nollan f̊ar just nu uppleva en
sektionsarrad bal, och det är allmänt känt som mottagningens bästa arr, men för äldre teknologer finns
ingen chans att uppleva n̊agot s̊a magiskt. Det tycker vi i BalNgt är synd, och skulle vilja fixa s̊a att
alla baltörstiga teknologer f̊ar vad de söker. En bal för alla F:are, v̊ar bal. Denna bal kommer att arras
i LP4 för att inte krocka med K̊arens bal. 20000 täcker inte hela balkostnaden utan biljettpris kommer
att behöva tas, men 20000 skulle sänka ner priset till 300 krs omr̊adet vilket är en klar fördel mot de
centralt organiserade p̊a k̊arniv̊a. V̊arbalen är n̊agot som vi i BalNgt är taggade p̊a att arra, nu hoppas
vi att det är n̊agot ni är taggade p̊a att g̊a p̊a, s̊a att motionen kan ges bifall och balen blir av.

Yrkande

att lägga till en utgift i budgeten p̊a 50000kr: V̊arbal

att lägga till en inkomst i budgeten p̊a 30000kr: V̊arbal

att ålägga Balngt att arrangera en v̊arbal

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar -

2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Vårbal

Bakgrund

Som svar p̊a den reotriska fr̊agan, kan en bal vara väldigt tr̊akig om bara 4 av 100 möjliga kommer.
Antal biljetter beräknas vara närmare 100. Styret vill ha det bekräftat att det finns intresse nog för
att fylla en s̊a stor bal innan en netto utgift p̊a 20000kr godkänns. Pengar spenderade här är mindre
pengar spenderade n̊agon annanstans. Styret vill därför att BalNgt återkommer efter att ha undersökt
om intresse för en v̊arbal faktiskt finns.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen p̊a att

att skicka motionen p̊a remiss, med tillkrav att arbetsgruppen skall vara funktionärerna i BalNgt.



Motion om Personlig skylt till sektionsbilen Emrik Östling, Mijo Thoresson, Oscar Litorell

Motion om
Personlig skylt till sektionsbilen

Emrik Östling, Mijo Thoresson, Oscar Litorell

Bakgrund

Helikoptern har länge g̊att utan en speciell regestringsskylt, n̊agot som m̊anga andra sektionsbilar har.
N̊agra förslag (som alla är lediga) är: DRAGOS, F=BIL (F BIL), FSTYRET, TKTEM, TKTFY,
HEGARTY, TANGENT, JANA, HLKPTRN

Yrkande

att betala 6200 kr för att f̊a en personlig skylt över en tio̊arsperiod.

att ålägga sektionskassören att införskaffa en personlig skylt till sektionsbilen.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar -

2021-12-02

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Personlig skylt till sektionsbilen

Bakgrund

Styret rekommenderar att motionen avsl̊as främst av tv̊a anledningar. Den första är att det kostar 6200
kr. En investering i detta är mindre pengar till annan sektionsaktivitet under året. Allting har en kostnad.

Det bör ocks̊a beaktas att sektionsbilen hyrs ut till sektionsmedlemmar i stort, och att vi med en personlig
skylt som sektion skulle behöva st̊a till svars för d̊aligt körande och annat som vi ej vill att allmänheten
associerar med Fysikteknologsetkionen

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Ankeboter

Nicklas Brodin
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1 Ankeboten om soffan

1.1 Den felaktiga soffan

Denna ankebot börjar lördagen den 28e augusti . Jag har inte kunnat komma
in, d̊a golv, tak och väggar gjordes om. Detta var d̊a jag beställde en Kivik
soffa, med ett bl̊att tyg. Soffan skulle komma fram den 1a september, och tyget
skulle komma fram den 17e . Mina föräldrar hjälpte mig att bära in soffan den

1a , tv̊a timmar efter att vi fick tillg̊angen till lägenheten för första g̊angen.
Jag packade upp den, lade delarna längs en vägg och ignorerade dem medans
jag satte ihop alla andra möbler, tyget skulle inte komma förrän om ett bra tag
trots allt.

1.2 Panic

Den 6e september hade jag byggt ihop skrivbordet och f̊att min datorstol, och
lade märke till att det var väldigt tr̊angt att sitta i den, och jag hade inte ens
lagt armstöden vid sidorna. S̊a jag mätte för att kontrollera längden och sen
greps jag av ren och skär panik. Hela soffan skulle vara 1,9 m. Den här var
över 2,5 totalt. Jag hade beställt en 3-sitsig soffa. Tisdagen den 7e sprang
jag ut i rasten p̊a räknestugan, och ringde IKEAs kund support i en halvtimme
och lyckade ordna ett utbyte, där han skulle beställa en ny soffa, nytt tyg och
hämta upp den gamla.

Det som han inte räknade med var att jag var en dumdum ooga booga
neandertalare med hjärnan bak och fram. Han skickade ett mail med faktura
som behövde betalas omedelbart för att hela ordern skulle fungera. Det missade
jag, vilket gjorde att jag fick ett telefonsamtal av Bring den 10e där det fr̊agade
var fan soffan hade tagit vägen som de ska leverera. Jag förklarade att jag
skulle kontakta IKEA och att de fortfarande skulle hämta upp soffan söndagen
den 12e . Jag satt i 40 minuter och redde ut allt, behövde beställa om hela
den korrekta soffan, datumet blir uppskjutet återigen s̊a att soffan förväntas
komma fram den 15e och kläderna den 27e september . Nu kommer ett annat

problem, och det här var helt 3/5s fel. Lördagen den 13e var avtackningen
och jag var med p̊a efterfesten tills klockan var runt 6 p̊a morgonen. De skulle
hämta upp den gamla soffan klockan 9. Jag bestämde mig för att skita i det,
s̊a jag vaknar vi 12 och f̊ar höra en milt irriterad chaufför, som sa att jag m̊aste
boka om med IKEA.

1.3 Saker faller äntligen mer p̊a plats

Den 15e september började min tur vända och jag hade för första g̊angen lite
flyt. När jag fick den nya, korrekta soffan fr̊agade leveranskillarna om jag ville
hämta upp den felaktiga soffan. Med stor skepticism lät jag dem hämta upp
soffan, och sedan slappnade jag av lite. Direkt därefter öppnade jag soffan för
att dubbelkolla storleken. Den var rätt nu! m̊atten stämde, och den var precis
som jag ville ha den. Förutom tyget det vill säga.
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Den 21a september fick jag ett mail som förklarade hur tyget till den kor-
rekta soffan hade blivit försenad och att det nya datumet för tyget var runt den
8e oktober . Sen fick jag ett meddelande den 24e om att tyget till den felak-

tiga soffan, som ocks̊a hade blivit försenad med en hel del, var redo att skickas
till antingen mig, eller ett ställe att hämta ut den. Jag väntade n̊agra dagar och
valde att skicka den till Coop Landala. Denna skulle bara returneras och jag
orkade inte med en till hemleverans. Och sen s̊ag jag i meddelandet ”Om du
inte hämtar ut paketet före 2021-10-06 returneras det till avsändaren”. Detta
är ju fantastiskt! S̊a nu skickas den tillbaka utan att jag behövde göra n̊agot
mer och det enda jag väntar p̊a nu är tyget till den korrekta soffan, som skulle
komma fram den 8e oktober . Och nu kommer ni att bli chockerade! Efter att

jag fick ett meddelande tisdagen den 5e oktober att paketet kunde vara upp
till 10 dagar försenad. Men sen fick jag ett meddelande onsdagen dagen efter
om att den skulle ankomma 1 till 2 arbetsdagar. För att citera Jana, ”Hör och
häpna” den kommer att komma fram i tid. Och den 7e oktober hade paketet
ankommit till Coop Landala, s̊a jag gick och hämtade det, tvättade det och nu
är den där den ska vara.
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