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§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 17.28 av Fysikteknologsektionens talman Erik Broback.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Talman Erik Broback meddelar att mötet utlystes några timmar försent, men att den slutliga föredragningslistan
för mötet sändes ut 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

Albert Vesterlund nominerar sig själv och Mijo Thoresson till justerare och rösträknare.

Sektionsmötet beslutar

att välja Albert Vesterlund och Mijo Thoresson till justerare tillika rösträknare.

§4 Fastställande av föredragningslistan

Tobias Wallström yrkar på att lägga till punkt §8d Valnämnden.

Sektionsmötet beslutar

att lägga till punkt §8d Valnämnden.

att justera numrering av resterande punkter och fastställa föredragningslistan med ändringar.

§5 Adjungeringar

Inga adjungeringar föreligger.

§6 Föregående mötesprotokoll

Sekreterare Samuel Martinsson meddelar att protokollet från föregående möte ej har anslagits, då det endast
gått två dagar sedan det senaste sektionsmötet. Inget protokoll behöver därför anslås.

1 (20)



Möte 21/22:SEKT–04
Sektionsmötesprotokoll

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§7 Uppföljning av beslut

Inga beslut föreligger.

§8 Meddelanden

§8a Sektionsstyrelsen
Sektionsordförande Carl Strandby berättar att Styret har fått klagomål från högskolan. Han påpekar att det
är absolut förbjudet att capsa, samt att det inte är tillåtet sova eller dricka alkohol i högskolans lokaler. Det är
även viktigt att städa efter sig om man skräpar ner i diverse lärosalar, då det inte är lokalvårdarnas jobb att
städa upp detta.

§8b Kårledningen
Sara Kitzing, husansvarig i Chalmers kårledning, presenterar kåreldningens meddelande. Hon förklarar att det
är många instanser på kåren som har påbörjat sin rekrytering. Kårens teknologbolagen söker exempelvis vice
direktörer fram till den 27:e februari. Många kårkommittéer har även aspning för tillfället. Sara berättar att
man även kan kandidera till kårfullmäktige och att ansökan för detta stänger den 6:e mars. Hon säger sedan att
CHARM har flyttats till 5-6 mars1. Slutligen påminner hon även om att det är viktigt att betala sin kåravgift,
för att få behålla accesser och kunna skriva sina tentor.

§8c Focumateriet
Jesper Jäghagen frågar vilka som var på förra sektionsmötet. Han kör sedan samma presentation som föregående
möte (varför resten av stycket innehåller samma text som föregående protokoll). Han börjar med att göra reklam
för Focsnews. Jesper förklarar sedan hur det har skett en oroväckande spridning av könssjukdomar på sektionen.
Focumateriet har därför tagit fram kondomer med speciella tryck för att uppmuntra folk att skydda sig. Han
visar upp flera motiv som tryckts. Han visar sedan sedvanligt hur man sätter på en kondom. Jesper avslutar
med att göra reklam för Focumateriets försäljning av läsk och godis under mötet.

§8d Valnämnden
Tobias Wallström representerar Valnämnden och han berättar att kandidaturen är öppen för kårfullmäktige.
Han förklarar att som ledamot i fullmäktige får man chansen att styra kursen för kåren. Tobias tar som exempel
att Store för ett tag sedan gjordes om från enbart bokhandel till att även vara en servicebutik. Om man gillar
att bestämma över andra sektioner är detta ett ypperligt tillfälle, menar Tobias.

§9 Fastställande av beslut

Inga beslut att följa upp.

§10 Verksamhets- och revisionsberättelser

Inga ärenden föreligger.
1CHARM var flyttad till den 5-6 april, så detta var en felsägelse.
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§11 Propositioner

Inga propositioner föreligger.

§12 Personval

§12a Fabiola

§12a i Val av 1–10 ledamöter

Det finns tre sökande:

• Isabella Tepp

• Alma Blombäck

• Mathilda Gustavsson

Isabella Tepp säker för att hon tycker att det var lugnt och kul att sitta ett år och därför vill hon gärna
sitta om. Carl Strandby undrar vad som var roligast och hur man kan utveckla Fabiolas verksamhet. Isabella
tycker att bastu var det roligaste och att man borde ha bastu igen vid sommaren. Carl undrar om hon har fler
förslag. Isabella har inga för tillfället. David Bååw undrar om hon skulle vara Fabiola har några samarbeten med
liknande föreningar på andra högskolor i nuläget. Det har de inte säger Isabella, men hon skulle vara intresserad
av sådana samarbeten.

Alma Blombäck är 23 år och började på F 2017, samt har körkort. Hon söker för att hon vill att någon
ska sitta i Fabiola. Carl Strandby undrar vad hon skulle vilja utveckla med verksamheten. Hon vill få upp
intresset för föreningen, förslagsvis genom att göra mer och bättre reklam, samt kanske satsa på att han ännu
roligare arrangemang. Carl undrar hur hon bäst skulle pitcha Fabiola. Alma tycker alla borde söka. Hon be-
rättar att hon har suttit i föreningen i tre år och älskar Fabiola. Hon tycker att det är väldigt kul och säger
att man träffar många nya vänner i arbetet. Hon tycker även Fabiolas verksamhet är viktig för att bygga upp
gemenskapen mellan sektionens kvinnor och ickebinära. Slutligen är det inte så mycket arbete.

Mathilda Gustavsson är 22 år, började TM 2019 och har körkort. Hon söker för att hon har suttit och
tycker det är skitkul. Carl frågar vad hon skulle vilja utveckla vad skulle hon vilja utveckla med Fabiola. Mat-
hilda vill gärna arrangera något med liknande föreningar på andra sektioner, men hon tycker annars att Fabiolas
verksamhet är bra. Carl undrar också vad hennes bästa pitch är för att övertyga någon att söka Fabiola. Fabiola
arrangerar Brudar och Bärs, vilket är kul och lätt att arrangera. Mathilda påpekar att det även är kul att lära
känna de man sitter med.

Sektionsmötet beslutar

att välja Isabella Tepp, Alma Blombäck och Mathilda Gustavsson till ledamöter Fabiola.

att vakantsätta 7 poster i Fabiola.

§12b Foton

§12b i Val av 1–6 ledamöter

Det finns 9 sökande:

• Joakim Colpier
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• Jessica Preiman

• Linnea Hallin

• Isac Borghed

• Hampus Gustafsson

• Ella Larsson

• Hedvig Wennberg

• Albert Hansson

• Hanna Andersson

Joakim Colpier är 20 år, började TM 2021 och har körkort. Han söker för att han gillar att ta bilder och
vill bidra till att Foton dokumenterar roliga minnen. Victor Enevold undrar hur många bilder man borde ta.
Joakim tycker att man ska ta så många som möjligt. Axel Flordal undrar vilket arrangemang som Joakim helst
vill fotografera. Något under mottagningen är han sugen på. Anton Nordbeck undrar om det är gamla eller nya
Foton som kommer fotografera sektionens middag. Axel svarar att det är gamla Foton som kommer fotografera
arrangemanget. Albert Vesterlund undrar hur mycket text Joakim tycker att man ska skriva och hur högt belopp
han tycker att man ska äska för till nya kameror. Joakim tycker att man ska skriva mycket text, men påpekar
att man kan ändra storleken på texten. Beloppet är han mer osäker på. Axel undrar om han kan beskriva sin
bästa bild. Joakim säger att hans bästa bild är en spegelbild på en sjö.

Jessica Preiman är 23 år, började TM 2017 och har körkort. Hon söker för att hon har intresse av att
fotografera. Hon har heller inte suttit i något på sektionen tidigare, men vill gärna göra något innan hon tar
sin examen i sommar. Jessica har dock varit engagerad utanför Chalmers. Axel Flordal undrar om det är något
arrangemang som Jessica inte skulle vilja fotografera. HockEykalas, för det är väldigt smutsigt. Victor Enevold
undrar hur många bilder som blir bra på ett arrangemang. Jessica tycker att det beror på hur många Victor är
med i. Albert Vesterlund undrar vad hon vill fotografera. Första dagen är legendarisk. Carl Strandby undrar
vad finlandssvenskarna har för tips till Ukraina när det gäller konflikter med Ryssland. Jessica påpekar att hon
faktiskt är sverigefinne och gällande krig är det bara att komma med sin sisu och slå till ordentligt.

Linnea Hallin är 22 år, började TM 2018 och har körkort. Hon representeras av Joseph Löfving. Han be-
rättar att Linnea söker för att hon tycker det är kul att fotografera och att hon därför har snott Axels kamera
tidigare. Carl Strandby undrar om Joseph kan Linneas ögonfärg och favoritmaträtt. Joseph svarar bruna och
något utan kött. Albert Vesterlund undrar om hon skulle använda manuellt eller automatiskt läge på kameran.
Joseph tror manuellt. Ida Ekmark undrar vilken Linneas bästa bild är. Joseph vet ej, men den var säkert väl-
digt fin. Nils Backlund undrar vilket arrangemang helst skulle vilja fotografera. Någon Gasque kanske. Tobias
Wallström undrar vad Linnea skulle tycka om Josephs representation av henne. Han tror att hon skulle vara
glad att bli representerad, men vet inte vad hon skulle tycka om kvalitén på representationen.

Isac Borghed är 21 år, började F 2019 och har ej körkort. Han tycker Foton låter ”jävligt nice”. Han skulle
inte vilja beskriva sig själv som hobbyfotograf, men fotograferar ibland. Tror hans foton skulle bli bättre av att
vara med i Foton. Alexander Bohlin undrar om Isac, som även kallas Zoom, skulle ta väldigt inzoomade bilder.
Ja, det skulle han då han tycker att det är bra med inzoomning. Axel Flordal undrar vad han skulle ta bild på
om han enbart fick fotografera en sak. Isac skulle ta bilder på snöflingor, för han tycker att de är väldigt fina.
Victor Enevold undrar vilket objektiv Isac tycker är bäst. Han tycker att det ska kunna zooma mycket, men
har inte koll på några sådana objektiv.

Hampus Gustafsson är 20 år, började F 2021 och har körkort. Han söker Foton för att han gillar att ta
bilder och han tycker det är viktigt att föreviga chalmerstiden. Victor Enevold undrar vart Hampus skulle leta
efter Fotons hårddisk om den vore försvunnen. Han skulle fråga i Foton-chatten och sedan söka i Fotons förråd.
Albert Vesterlund undrar om han skulle stänga av automatiskt fokus och köra manuellt eller ej. Om det Hampus
fotograferar är en Gasque så skulle han stänga av det. Emrik Östling undrar hur länge han skulle vänta innan
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han kollade upphittat-lådan, efter en hypotetiskt borttappad kamera. Hampus tror att det skulle ta lång tid
innan han letade där. Axel Flordal undrar hur han skulle fixa att det ofta står kundvagnar framför Fotons skåp
i Buren. Hampus säger att han helt enkelt skulle flytta på dessa. Nils Backlund undrar vilket format han skulle
fotografera i om han endast fick välja ett. Hampus tycker att det känns dumt att begränsa sig till ett format.

Ella Larsson är 23 år, började F 2018 och har körkort. Hon söker Foton för att det verkar vara kul och
innebära en lagom arbetsbelastning. Sen tycker hon även att det är roligt att man får vara med på många
olika arrangemang. Axel Flordal undrar om hon skulle fotografera en Gasque, vilket tema skulle hon vilja att
den Gasquen hade. Ella tycker att det hade varit coolt med en Starwars-Gasque, eftersom det skulle se häftigt
ut med lasersvärd i mörkret. Victor Enevold undrar hur hon ska träna för att få bort stenen som ofta ligger
framför Fotons skåp. Träna på att göra knäböj och allmänt träna sina benmuskler. Carl Strandby undrar vad
hennes största irritation är med profilbilder på Tinder och vilka tips hon har för att förbättra sin profil. Ella
tycker inte att man ska ha tröjlösa bilder, bättre med äventyrsbilder eller där man faktiskt gör något roligt. Hon
har ej Tinder själv, men har hjälpt andra med sina profiler. Anton Nordbeck undrar hur hon ska använda sina
erfarenheter från SNF i Foton. Ella har blivit mycket bättre på att skicka mail sedan hon blev invald i SNF,
vilket hon tror kan hjälpa till i arbetet. Albert Vesterlund undrar hur Ella skulle göra om folk inte svarar på
hennes mail. Om det är någon på sektionen anser hon att man bara kan prata med personerna. Om det handlar
om andra sektioner tror hon att det kan bli svårt, men man får tjata.

Hedvig Wennberg är 21 år, började F 2020 och har ej körkort. Hon tycker det är roligt att fotografera
och fotoredigera, varför hon söker Foton. Ida Ekmark undrar vilket Hedvig tycker är det bästa redigeringspro-
grammet. Hon tycker att Lightroom är det bästa, men det är dyrt. Anton Nordbeck undrar hur optik-kursen
som hon läser skulle hjälpa henne i Foton. ”Brytningsindex, fokallängd och linser” lyder Hedvigs svar. Albert
Vesterlund undrar vilket arrangemang hon helst vill fotografera. Hedvig säger att hon antagligen skulle välja
räkfrossan, för det är mottagningens bästa arrangemang. Det händer mycket roligt under det arrangemanget.
Axel Flordal frågar vilket arrangemang hon skulle tycka var tråkigast att fotografera. Ett arrangemang med
lågt deltagarantal. Victor Enevold undrar hur många sekunder hon skulle lägga på att redigera en bild, om hon
hade många att redigera. Hedvig säger att hon skulle lägga minst 60 sekunder per bild. Carl Strandby undrar
vad hennes bästa idéer för Tinder-bilder är. Hedvig anser att man skulle behöva en arbetsgrupp för att ta fram
idéer, till Carls profil. Man kan dra ihop ett gäng i Foton. Kan kanske lösas med lite tur.

Albert Hansson är 19 år, började F 2021 och har körkort. Han söker för att han tycker det är viktigt
att föreviga de tillställningar som hålls och förra årets Foton verkar ha haft det roligt. Victor Enevold undrar
hur lång tid det skulle ta att lägga upp bilder från ett arrangemang. Albert skulle lägga upp bilderna samma
kväll. Albert Vesterlund undrar hur snabbt han skulle redigera 1400 bilder. Albert skulle bara lägga upp de
bra bilderna och strunta i att redigera dem. Anton Nordbeck undrar vad Albert tycker om osäkerheten i att ha
alla bilder på en och samma hårddisk. Han tycker att det är okej, så länge de sparas på andra ställen också.
Nils Backlund undrar vilket molnlagringssystem Albert föredrar för bilder. Han har inte så bra koll, utan måste
undersöka det.

Hanna Andersson representeras av Hampus Gustafsson. Hon är 20 år, började F 2021 och har inget kör-
kort. Hampus antar att hon tycker det är roligt att ta bilder. Carl Strandby frågar vad hon har för ögonfärg.
Hampus tror att hon har blågrå. Victor Enevold ber Hampus att ponera att Hanna fotograferar ett arrangemang
och hon sedan glömmer lägga upp bilderna, hur länge bör man påminna henne. Hampus tycker att man ska
göra det tills hon lägger upp bilderna.

Sektionsmötet beslutar

att välja Joakim Colpier, Hampus Gustafsson, Jessica Preiman, Albert Hansson, Hedvig Wennberg och
Hanna Andersson till ledamöter i Foton.
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§12c Finform

§12c i Val av chefsredaktör tillika ansvarig utgivare

Det finns 1 sökande:

• Ludvig Nordqvist

Ludvig Nordqvist har körkort och han söker för att han tycker Finform är ett bra utlopp för dåliga idéer.
Han söker just chefsredaktör för att ingen annan var intresserad av posten. Karin Hult undrar var gränsen för
olämplighet i Finform går. Ludvig tycker att allt som potentiellt kan göra folk sura räknas som olämpligt. Albert
Vesterlund undrar vad han har för strategi för att undvika censur. Ludvig menar på att om man censurerar sig
själv, så kan ingen annan göra det. Carl Strandby undrar vad Ludvigs drömreportage skulle vara. Han skulle
gärna vilja göra trissrunda i Göteborg, vilket skulle innebära att gå runt i staden på måfå och köpa trisslotter
lite varstans. Carl Strandby undrar vad Ludvig har för hållning till Ryssland. Han tycker att man kan skicka
Finforms skribenter till Ryssland och för att undersöka det inre maskineriet. ”Moderlandet kan brinna”. Nils
Backlund undrar vilken sida han skulle ha i Finform om han endast fick välja en. Ludvig gillar ”Sett och hört”,
då den innehåller roliga bilder och citat från campus. Albert Vesterlund undrar vilken kändis Finform ska få en
shoutout från härnäst. Steven Seagal skulle vara cool tycker Ludvig, då han är en riktig kampsportslegend. Mijo
Thoresson undrar hur man ska göra så att fler hjälper till att sköta designen av Finform i Indesign. Kassören
kan göra det tycker Ludvig, för denne gör ändå inget. Han säger det med erfarenhet som kassör i Finform.
Tycker även man kan få skribenterna att göra det med en piska.

Sektionsmötet beslutar

att välja Ludvig Nordqvist till chefsredaktör i Finform.

§12c ii Val av kassör

Det finns 1 sökande:

• Markus Utterström

Markus Utterström är 22 år, började F 2019 och har körkort. Han söker för att det är kul och han vill
spendera en massa pengar. Axel Flordal undrar hur han skulle få Finform att spendera mer pengar. Markus
föreslår donationer, inköp av jetskis och en resa till Bali. Albert Vesterlund undrar vilken hans önskade shoutout
skulle vara. Markus vill gärna får en shoutout av svenska hollywoodfruar. Karin Hult undrar om Finform kan
lägga pengar på att undersöka vilket det mest prisvärda matstället är. Ja, det tycker Markus att de ska göra.
Mijo Thoresson undrar hur taggad Markus är på att lära sig Indesign, efter Ludvigs tidigare uttalande. Han
säger att han kan lära sig det, men att han även är väldigt bra på att lära ut saker han inte kan.

Sektionsmötet beslutar

att välja Markus Utterström till kassör i Finform.

§12c iii Val av 2–8 redaktörer

• Alexandru Golic

• Nils Nerpin

• Nicolas Renaudo

• Lowe Fareld Krågen
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• Hannes Neutze

• Didrik Palmqvist

• Isabella Tepp

Alexandru Golic är 23 år, började F 2018 och har inget körkort. Han representeras av Joseph Löfving. Joseph
berättar att Alexandru vill undersöka högskolans hissar. Han vill testa all våningar i forskarhuset. Han tycker
att Finform är mer än en tidning. Alexandru citerar poeten Johnsson: ”It’s about tribe, it’s about power. We
stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours; And take what’s ours”2. Anton Nordbeck undrar
vilken motion Alexandru är stoltast över. Joseph tycker inte han borde vara stolt över någon av dem. Albert
Vesterlund undrar vad Alexandru har för ögonfärg. Joseph tror på bruna ögon, men mötet verkar inte hålla
med. Ida Ekmark undrar vad Alexandru Golic kan lova i Josephs ord. Joseph säger att Alexandru tänker lägga
egna pengar på reportage och att alla framtida trissvinster ska gå till Joseph.

Isabella Tepp söker för att Ludvig Nordqvist sa till henne att göra det och för att hon tycker det verkar
kul. Hon tror att hon kan bidra med något som andra kanske inte kan. Carl Strandby undrar vem hennes dröm-
person att intervjua i kultursfären skulle vara. Isabella kommer inte på någon, endast Putin. Markus Utterström
undrar vilket hon tycker är det snyggaste animerade djuret. Kovu från Lejonkungen 2 tycker hon.

Hannes Neutze är 19 år, började F 2021 och har ej körkort. Han vill söka Finform för att han gillar att
skriva och vill tro att han är bra på det. Albert Vesterlund undrar vilken Hannes drömartikel att skriva skulle
vara. Han vill gärna skriva om bra plugg-/sov-ställen på campus.

Lowe Fareld Krågen är 21 år, började TM 2019 och har körkort. Han söker Finform för att det verkar
kul och för att det är ett trevligt gäng skribenter. Albert Vesterlund undrar om han har något favoritäventyr
från sin tid i Djungelpatrullen att skriva om. Det finns många, säger Lowe. Alexander Bohlin undrar om Lowe
skulle vilja skriva ett reportage om regn. Det vill han ej. Carl Strandby undrar vilken artikel han inte vill ha
skriven om sig själv av en annan redaktör. Lowe väljer att inte kommentera. Axel Flordal undrar om det är
problematiskt att en ledamot i Styret, vilket Lowe för tillfället är, sitter i Finform, då det kan bli svårare att vara
opartisk. Han anser att han kan skriva om Styret. Albert Vesterlund undrar om hur han ska lyckas objektivt
granska sig själv. Lowe säger att han kommer läsa igenom det han själv skrivit.

Didrik Palmqvist är 21 år, började F 2019 och har inget körkort. Han vill gärna sitta i Finform igen och
representeras på mötet av Lowe. Mijo Thoresson undrar om Didrik kan ta på sig Indesign-ansvaret. Ja det kan
han, säger Lowe. Albert Vesterlund undrar om Didrik vill berätta några pinsamma historier om Lowe. Det finns
inga, säger Lowe som Didrik.

Nicolas Renaudo är 23 år, började F 2020 och har körkort. Han representeras av Nils Nerpin. Carl Strandby
undrar vilken ögonfärg Nicolas har. Nils säger att han har ögon ”bruna som smält choklad”.

Nils Nerpin är 22 år, började F 2020 och har inget körkort. Han söker Finform för att han själv tycker
det är kul att läsa Finform. Han säger även att det finns många duktiga människor på F som förtjänar en paus
och att få läsa om vad han tänker på. Ludvig Nordqvist undrar vad Nils tänker på. ”Dig just nu”, säger Nils.

Sektionsmötet beslutar

att välja Alexandru Golic, Nils Nerpin, Nicolas Renaudo, Lowe Fareld Krågen, Hannes Neutze, Didrik
Palmqvist och Isabella Tepp till redaktörer i Finform.

att vakantsätta en post i Finform.
2Det faktiska citatet börjar med ”It’s about drive...”, men detta felciterades av Alexandru.
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§12d Sångförmän

§12d i Val av 0–6 sångförmän

Det finns ingen sökande. Joseph Löfving yrkar på att vakantsätta samtliga poster.

Sektionsmötet beslutar

att vakantsätta sex poster som sångförman.

§12e Fanfareriet

§12e i Val av flaggmarskalk

Det finns en sökande:

• Albert Vesterlund

Albert Vesterlund är 21 år, började TM 2019 och har körkort. Han söker för att han tycker det är kul och
vill se till att F:s flagga syns på campus. Ida Ekmark undrar vem han skulle vilja hissa upp i flaggstången.
Albert menar på att det är jobbigt att hissa upp folk i flaggstången och han kommer inte på någon att hissa
upp. David Winroth undrar vilken flagga han skulle hissa om det är nationell flaggdag samtidigt som F:s flagga
ska hissas. Albert tycker att det är en dålig idé att hissa båda, då det kanske till och med är olagligt. Han skulle
hissa den svenska flaggan och hänga upp F-flaggan på torklinan vid flaggstången. Carl Strandby undrar vilken
examinator han skulle hissa upp i flaggstången. Albert väljer att inte svara. Markus Utterström undrar varför
han var rädd för att svara Hegarty på förra frågan. Ingen kommentar.

Sektionsmötet beslutar

att välja Albert Vestrelund till flaggmarskalk.

§12e ii Val av 1–2 fanbärare

Det finns en sökande:

• Ida Ekmark

Ida Ekmark är 23 år, började F 2018 och har körkort. Hon söker för att hon har suttit alla år hon gått på
Chalmers och ingen annan verkar vara intresserad. Hon vill ju inte heller tacka nej till att bära flaggan på
Cortégen, som genomförs under normala förhållanden för första gången på två år. Ida tycker också bara att det
är allmänt kul. David Winroth undrar vad hennes bästa pitch för posten är. Ida berättar om Fanbärarkalas; en
fulsittning i finkläder, som hon tycker är väldigt rolig.

Sektionsmötet beslutar

att välja Ida Ekmark till fanbärare.

att vakantsätta en post som fanbärare.
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§12f Bilnissar

§12f i Val av ekonomisk bilnisse

Det finns en sökande:

• Erik Brusewitz

Erik Brusewitz är 24 år, började F 2018 och har körkort för automatisk växellåda. Han tycker det är kul
att sitta i någonting på sektionen och varför inte sitta som bilnisse då. ”Det är ju kul att köra bil” och Erik
förklarar att det ändå brukar vara han som hamnar med ekonomin. Han har även en del utvecklinggsidéer för
posten. Erik berättar att han vill digitalisera systemet för användning av bilen. Han menar på att det finns
stor utvecklingspotential för posten. Han tycker även bokföring är kul. Axel Flordal undrar om Erik kommer
hålla streetrace med Helikoptern. Ja, det kommer han. Albert Vesterlund undrar hur han ska hinna utveckla
bilnisse-posten när han sitter i Mottagningskommittén. Erik vill bidra till sektionen och bilnisse arbetar ändå
ej under mottagningen. Bilnisse ger ju ansvaret för sektionsbilen till organisatör i FnollK under denna period.
David Winroth undrar om Erik har ett system för att inte missa att ge någon faktura till sektionskassören.
Han föreslår att man börjar med att diskutera med sektionskassören. Nils Nerpin undrar vad Erik tycker att
sektionen ska skaffa för bil, om en ny sektionsbil skulle införskaffas. Han tycker att en elbil vore coolt. Han
planerar att bli bästa kompis med nästa verksamhetsårs sektionskassör. Han vill också ”deala” med nuvarande
sektionskassör Axel Flordal och tjäna mycket pengar till sektionen på försenade betalningar. David Winroth
undrar vilken färg sektionsbilen borde vara. Svart tycker Erik, men vit med svarta däck fungerar bra det med.
Emma Ödman undrar vad han ska byta till för namn nu, då han inte bytte till Fredrik (som han lovat) när
han blev invald till FnollK. Erik vill inte byta namn då han gillar sitt nuvarande. Anton Nordbeck undrar vad
han tycker om registreringskylts-debatten. Erik tänker att han kan köpa en egen personlig registreringsskylt för
pengarna från de sena bilfakturorna. Nils Backlund undrar vad det ska stå på den i så fall. Erik tycker att fysik
vore coolt eller kanske någon känd fysiker. Man kan även ha en smart ordvits. Erik vet inte riktigt vad man gör
som bilnisse, så han tänker att han nog kan ha tid att tänka ut en ordvits. Tobias Wallström undrar om Erik
tänker installera rotorblad på Helikoptern. Han tycker det låter som en bra idé.

Sektionsmötet beslutar

att välja Erik Brusewitz till ekonomisk bilnisse.

§12f ii Val av mekanisk bilnisse

Willem de Wilde berättar om posten. Han säger att man behöver ha ett litet intresse för fordon. Han berättar
även att mekanisk bilnisse har ansvar för att byta däck ibland, städa en gång per läsperiod, samt lämna ut
nyckeln. Det är en ”nice” post enligt honom.

Det finns 1 sökande:

• Albert Hansson

Albert Hansson är 19 år, började F 2021 och har körkort. Han söker för att ingen annan gjorde det och för att
det verkar som en rätt lugn post. Anton Nordbeck undrar vad han skulle tycka om att installera rotorblad på
Helikoptern. Albert menar på att om ekonomisk bilnisse fixar finansiering till det, lovar han att installera det.
Joseph Löfving undrar vilket märke sektionsbilen är. Det är en Mercedes, svarar Albert korrekt. Axel Flordal
undrar om han kan stjäla en elmotor och installera den i sektionsbilen. Albert anser att han inte är en så bra
tjuv, men att det nog kan lösas. David Winroth undrar vilken färg han tycker att sektionsbilen ska vara. Albert
tycker att den ska vara svart, men den kommer ju ha svarta däck, så den kommer ju alltid vara svart i någon
mån. Nils Backlund undrar hur Albert ser på registreringsskylts-frågan. Han tycker fysik låter bra om det inte
är upptaget. Hampus undrar vad det är för sorts motor i sektionsbilen. Albert förklarar att den inte har några
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tändstift, då det är en dieselmotor. Albert Vesterlund undrar om bilen är framhjuls- eller bakhjulsdriven. Albert
tror att den är bakhjulsdriven och får en applåd av förre mekaniska bilnisse. Willem de Wilde undrar vilken
som är den bästa doftgranen. Biltema-doftgran säger Albert, efter att ha fått några alternativ.

Sektionsmötet beslutar

att välja Albert Hansson till ekonomisk bilnisse.

§12g Blodgruppen

§12g i Val av ansvarig blodutgivare

Det finns en sökande:

• Ida Ekmark

Ida Ekmark är 23 år, började F 2018 och har körkort. Hon söker till blodutgivare för att hon suttit som det
innan och tycker att frågan om blodgivning är viktig. Hon säger att det inte är så mycket jobb heller. David
Winroth undrar vilken Idas favorit-vampyrfilm är. Det finns inte så många bra, menar hon. Hon tyckte serien
Dracula var helt okej.

Sektionsmötet beslutar

att välja Ida Ekmark till blodutgivare i Blodgruppen.

§12g ii Val av 1–4 ledamöter

Det finns två sökande:

• Sanna Berntsson

• Mijo Thoresson

Sanna Berntsson är 23 år, började F 2020 och har körkort. Sökte lite av impuls, men tycker att Blodgruppens
syfte är väldigt viktigt och hon har själv givit blod. Hon tror inte att posten kommer vara så krävande heller.
Tobias Wallström undrar vems blod hon givit. Sanna svarar att hon givit sitt eget. Ida Ekmark undrar hur
hon ska få fler att ge blod på sektionen. Sanna tror att inspirerande tal kan hjälpa, hon är rätt inspirerande
som person. Isac Borghed undrar om hon har ett tal förberett. Hon har inte förberett något. Joseph Löfving
undrar om hon kommer iscensätta en blodig kupp, då Sanna först gick upp för att söka blodutgivare. Det ska
nog vara lugnt, hon ville egentligen inte söka den posten. Mikael Eriksson undrar om Sanna ser några problem
med att sitta i F6, om hon kommer med, och ge blod. Det ska nog gå bra tror hon, även om hon kanske kan få
järnbrist ibland. Tobias Wallström undrar hur många promille alkohol man får ha i blodet när man ger blod.
Sanna planerar att försöka hålla sig på noll när hon ger blod.

Mijo Thoresson är 21 år, började F 2019 och har körkort. Han söker för att det är bra att ge blod och
för att det finns potential för sektionen att ge mer blod. Han tycker även att blodlunch är trevligare att ar-
rangera som tre än två. David Winroth undrar om han kan spamma folk för att få sektionen att ge mer blod,
som informationsansvarig i Styret. Mijo förklarar att mail som Styret skickar ut endast får gälla ändamål som
är direkt kopplade till sektionen, så nej. Anton Nordbeck undrar om det finns potentialen för samarrangemang
mellan Balngt och Blodgruppen. Mijo tror det, för man kan ha ”Göteborgs blodbad” som tema på vårbalen.
David undrar varför man ska ge blod om det inte är direkt kopplat till sektionen. Mijo menar på att det inte
är direkt sektionens verksamhet, men att det ändå är viktigt. Tobias Wallström undrar vad han ska göra åt
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potentiella artiklar om teknologer som ger blod och gör folk berusade. Det kommer nog inte vara något problem.
Ludwig Gustavsson undrar om Mijo kan hyra kårens pool för att arrangera ett blod-bad. Han menar på att
Blodgruppen inte har så mycket pengar, så sektionskassörens skulle behöva ge dem mer pengar. Han gillar dock
idén. Carl Strandby undrar vad Mijo skulle fylla ett nyhetsbrev om Blodgruppen med. Han skulle inkludera
guide till hur man testar sig för att ge blod, för att sänka den initiala tröskeln för att göra det. Mijo säger att
det kanske även hade varit bra att tydligare påvisa blodbristen i landet. Tobias undrar om han någonsin försökt
”plussa” sitt blodprov. Det har han nog, men det rekommenderas ej. Joseph Löfving undrar vem Mijo kommer
stötta i maktkampen mellan Ida och Sanna. Han tror inte det kommer bli någon maktkamp, men han stödjer
Ida, eftersom han tror på demokrati.

Sektionsmötet beslutar

att välja Sanna Berntsson och Mijo Thoresson till ledamöter i Blodrguppen.

att vakantsätta två poster som ledamot i Blodgruppen.

Focumateriet föreslår att mötet bör ajourneras för en matpaus. Talman Erik Broback yrkar därför på att
ajournera mötet i en timme för matpaus.

Sektionsmötet beslutar

att ajournera mötet i en timme.

Mötet ajourneras i en timme från 19:48.

§12h Bakisclubben

§12h i Val av 0–6 bakisar

Det finns 6 sökande:

• Mikael Eriksson

• Nils Backlund

• Hannes Neutze

• Rebecca Baker

• Ellen Åkermo

• Hugo Spencer

Hannes Neutze är 19 år, började F 2021 och har inte körkort. Han söker för att han tycker det är skoj att
baka. Rebecka Mårtensson undrar hur Bakisclubben stavas. Hannes stavar namnet med ett c, vilket gör henne
nöjd. Nicklas Brodin undrar om han är van vid att vara bakis. Hannes har inte varit det, men han tycker att
det är dags. William Enström undrar om Hannes har någon favoritbakelse. Kladdkaka säger han och påpekar
att det är väldigt ”basic”, men att alla älskar det. Isac Borghed undrar om han är redo att baka semlor till
sektionen nästa tisdag, fettisdagen. Egentligen inte, men Hannes är beredd att köra ändå.

Mikael Eriksson är 22 år, går TM19 och har körkort. Han söker Bakisclubben för att han gillar att baka
och tycker att han har för lite att göra. Axel Flordal undrar vad han skulle baka om han hade en oändlig bud-
get. Mikael skulle baka prinsesstårtor till sektionen, då det är en personlig favorit. Ludwig Gustavsson undrar
om detta skulle göras under ‘’fösta tisdan i mas”. Absolut inte, svarar Mikael. Jonas Bohlin undrar om han
är beredd att arrangera en ”bakisbrunch” varje helg för de som behöver återhämta sig. Mikael är inte beredd
att göra det varje helg, då det skulle innebära mycket arbete, men kanske en gång i läsperioden. Isac Borghed
undrar om han vill baka semlor nästa tisdag. Han är beredd att baka med sittande, men inte själv. Emma
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Ödman undrar om det finns något bakverk som Mikael aldrig skulle baka. Han säger att han aldrig skulle baka
Spettekaka.

Rebecca Baker är 20 år, började TM 2021 och har inget körkort. Hon söker för att hon gillar att baka
och det verkar som Bakisclubben har det trevligt och mysigt. Ludwig Gustavsson undrar vad hon heter i efter-
namn. Rebecca svarar att hon heter Baker. Axel Flordal undrar vad som är billigast att baka, som fortfarande
tekniskt sett är ett bakverk. Rebecca rabblar upp några ingredienser, men kommer inte fram till något konkret.
Tobias Wallström undrar om hon är bakfull från bastun igår. Rebecca svarar att hon inte är det. Vilgot Jansson
undrar om hon vet vad sektionskassörens favoritbakelse är. Nej, det vet Rebecca tyvärr inte. Isac undrar om
Rebecca skulle vara beredd att baka semlor till sektionen nästa tisdag. Definitivt.

Ellen Åkermo är 20 år, började 2021 och har körkort. Hon tycker det är tråkigt att baka till sig själv och vill
därför baka till sektionen istället. Tobias Wallström undrar om hon orkar äska för att Bakisclubben ska kunna
baka. Ellen är fullt beredd att äska, men vill gärna att Bakisclubben ska bli en sektionsförening också. Hon
vill kolla på vad det finns för fördelar och nackdelar med detta. Hon påpekar dock igen att hon gärna äskar,
då det leder till bak. Carl Strandby undrar om Ellen skulle vara flexibel i sin tolkning av vad en semla är,
eller om hon är mer konservativ. Hon är förstående när det kommer till matpreferenser. Ellen förklarar att hon
känner många matallergiker. Men hon gillar även traditioner, så tycker att en semla åtminstone borde bestå
av en semlebulle, men att denna kanske kan ha olika innehåll. Carls undrar också om hon har någon idé på en
mer ovanlig variant av en semla. Ellen vill göra en semla med mandelmassa och choklad, men skulle gärna vilja
komma på en ännu mer kreativ semla med choklad. Isac Borghed undrar om hon skulle kunna tänka sig att baka
semlor till sektionen nästa tisdag. Ellen anser att det är sittandes ansvar, men hon hjälper gärna till. Nicklas
Brodin undrar om hon bara fick äta en bakelse, vilken skulle det vara. Ellen brukar baka en speciell chokladtårta
med extremt mycket choklad, som hon verkligen gillar. Den kommer dock från en kokbok av Pernilla Wahlgren,
vilket hon tycker är lite pinsamt.

Hugo Spencer är 18 år, började F 2020 och har inget körkort. Han vill bli en bakis och har hört att han
gott kan gå upp ett par kilo. Tycker även det är kul att baka och att det är ett trevligt sällskap som söker. Isac
Borghed undrar vad Hugo skulle kunna göra för någon speciell variant av en semla. Han använder gärna allt
som finns att tillgå när han lagar mat. Han föreslår en svampsemla, då det är en helt ny smakkombination och
för att han tror att det skulle kunna var gott. Tobias Wallström undrar vad han skulle kunna baka med bara
överbliven mat på Focus. Hugo påstår att han har gjort en sockerkaka med sådana ingredienser tidigare, på
under 14 minuter. Han sa att den var god och tipsar att man kan dra upp temperaturen på ugnen om man vill
baka snabbare. Alexandru Golic undrar om Hugo skulle vara villig att arrangera en bakisbrunch, exempelvis
efter FestU. Han tycker ju mer arrangemang desto bättre, om hans potentiellt framtida medsittande också vill
göra det. Han tycker att det är kul att arrangera tillställningar överlag. Maja Rhodin undrar om han vill baka
semlor på tisdag. Det vill Hugo gärna.

Nils Backlund är 20 år, började F 2021 och har körkort. Han söker till Bakisclubben för att han tycker
det är kul att baka. Alla gillar ju bakverk, menar Nils på. Det är ”gott och nyttigt”. Nils Nerpin undrar om han
helst skulle baka resten av sitt liv eller springa resten av sitt liv. Nils säger att han nog helst skulle baka, även
om det är svårt. Isac Borghed undrar om Nils skulle vara villig att baka semlor till sektionen nästa tisdag. Han
påpekar att det ansvaret ligger på sittande, men att han kan hjälpa till. Carl Strandby undrar vad Nils skulle
baka för att rädda sitt liv. Kladdkaka funkar alltid och det går snabbt att baka, säger Nils. Han hade dock en
baktävling med sin familj en gång, där han gjorde en dubbelvåningstårta. Den skulle han nog göra om hans
liv hängde på det. Alexandru Golic undrar om Nils skulle vilja arrangera en bakisbrunch, exempelvis efter ett
ET-raj. Han tycker att det låter bra och ska ta med sig idén.

Sektionsmötet beslutar

att välja Mikael Eriksson, Nils Backlund, Hannes Neutze, Rebecca Baker, Ellen Åkermo och Hugo Spencer
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till bakisar.

§12i Spidera

§12i i Val av 2–10 teknologer

Det finns 8 sökande:

• Åke Andersson

• Victor Salomonsson

• Josef Jörgensen

• Ossian Eriksson

• Eric Carlsson

• Albin Edenmyr

• Patrik Wallin Hybelius

• Samuel Kronqvist

Patrik Wallin Hybelius är 25 år, började F 2017 och har körkort. Han söker för att han har suttit i Spidera
ett tag och tycker det är kul. Alexandru Golic undrar om det finns planer på att säkra sektionens hemsida
mot cyberattacker. Ftek har redan spam-filter, som tar tusentals ryska bottar förklarar Patrik. Joseph Löfving
undrar hur mycket filtret släpper igenom. Det vill Patrik inte svara på.

Åke Andersson är 25 år, började F 2015 och har inget körkort. Han söker för att han tycker att det är
kul med makt och för att lära sig fler programmeringsspråk. Axel Flordal undrar vilka språk han lärt sig in-
nan. Åke nämner några han lärt sig kopplade till webbutveckling, exempelvis React och Wordpress. Alexandru
Golic undrar hur Spidera ska säkra ftek mot y2k-buggen. ”Kausalitet”, svarar Åke. Tobias Wallström undrar
vad Spidera ska göra åt att ftek verkar ligga nere. Han säger att han ska gå in på ”Devil” och sedan prata
med de som jobbar med att underhålla servern. Anton Nordbeck undrar hur många tabs man ska ha för att
strukturera koden när man programmerar. Åke påpekar att i exempelvis Python ska man ha tabs. Överlag anser
han att fyra mellanslag är bäst, vilket är det som Matlab har som standard. Två mellanslag är det näst bästa
alternativet. Albert Vesterlund undrar om det skulle vara så att sektionsmötessidan inte ligger på Heroku utan
på Ruby, hur skulle Åke fixa den. Han berättar att han skrev sitt första ”Hello world” i Ruby, men annars har
han inte så bra koll på det. Nils Backlund undrar vilket Åkes favoritspråk är och varför det är Scratch. Han ger
fördelar för en massa programmeringsspråk, då han tycker det är svårt att välja en favorit.

Josef Jörgensen är 21 år, började F 2020 och har körkort. Han söker Spidera för att han tycker att web-
butveckling är kul och då han tycker det är roligt att hjälpa sektionen samtidigt som man lär sig något nytt.
Han tycker även att det ska bli kul att arbeta med sin SNF-patet Patrik. Joseph Löfving undrar vad Patrik har
för ögonfärg. Josef tror att han har blå ögon. William Enström frågar vad Josef tycker om de popups som Spidera
använt på ftek, för att marknadsföra sin aspning. Josef vet inte om det är rätt marknadsföringsstrategi, för det
är väldigt aggressivt. Han påpekar dock att det även verkar vara effektivt. Han skulle själv inte implementera
det vid nästa aspning. Mijo Thoresson undrar om man Josef kan implementer ”aspa info” pop ups istället, för
att locka folk att aspa informationsansvarig i Styret. Josef påpekar att det är just info som är ansvarig utgivare
för sidan, så Mijo kan bestämma det själv.

Samuel Kronqvist är 19 år, började TM 2021 och har körkort. Han tror att Spidera skulle passa honom
väl, då han har webbutvecklat som hobby i några år. Han vill även kunna hjälpa resten av sektionen med sina
förslag på ändringar av ftek.

Albin Edenmyr är 21 år, började F 2019 och har körkort. Han söker Spidera för att han tycker att det
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verkar kul och då det finns mycket att lära sig från arbetet. Gustav Persson undrar om kan tänka sig att fixa
det digitala bokningssystemet för Focus. Albin känner sig inte tillräckligt säker på sina egna kunskaper, men
han kan försöka arbeta för det. Han säger att Gustav kan hålla honom ansvarig för att det ska fungera. Joseph
Löfving undrar hur man gör om ens dator kraschar när den går i viloläge. Albin menar på att man borde söka
Spidera, så har antagligen någon av ens medsittande koll på hur det ska lösas.

Victor Salomonsson är 21 år, började TM 2019 och har körkort. Han satt i år och tyckte det var kul,
varför han söker Spidera igen. Axel Flordal undrar om och hur han vill förbättra sektionsmötessidan. Victor
vill gärna förbättra den, då han tycker att ”den suger”. Han vill göra så att man kan öppna voteringar igen,
som tidigare stängts. Alexandru Golic undrar om hans foliehatt skyddar mot farlig strålning. Det menar Victor
på att den gör och därför känns det lite farligt att stå utan den. Men han säger att han gör allt för sektionsmötet.

Ossian Eriksson är 21 år, började F 2018 och har körkort. Han söker för att det är kul och för att det
är bra att ha några som är erfarna i Spidera. Tobias Wallström undrar om han vet var TV-apparaten som
brukar sitta på Focus är och om han vill lämna tillbaka den. Ossian säger att den håller på att byggas om,
men han vet inte var den är för tillfället. Mijo Thoresson undrar om Ossian kan lägga till pop ups för infor-
mationsansvarig på ftek. Det vill Ossian inte göra. Tobias undrar om han kan skapa en häftig tidtagare för
sektionsmötenas persondiskussioner, då de tidsbegränsas. Ossian säger att han kan tänka sig att göra det.

Eric Carlsson representeras av Ossian. Han är av okänd ålder och började F 2017. Ossian vet ej om han
har körkort. Han vet heller inte varför Eric söker. Han säger dock att det är bra att ha folk som suttit ett tag,
vilket Eric har. Tobias Wallström undrar vilken ögonfärg Eric har. Ossian vet ej detta, men han säger att Eric
i alla fall inte har svarta ögon.

Sektionsmötet beslutar

att välja Åke Andersson, Victor Salomonsson, Josef Jörgensen, Ossian Eriksson, Eric Carlsson, Albin
Edenmyr, Patrik Wallin Hybelius och Samuel Kronqvist till teknologer i Spidera.

att vakantsätta två poster i Spidera.

§12j Game Boy

§12j i Val av 0–6 Game Boys

Det finns 5 sökande:

• William Enström

• Carl Löv

• Jakob Fredby

• David Bååw

• Hedda Nooij

William Enström är 21 år, började F 2021 och har körkort. Han söker Game Boy för att han gillar brädspel
och är sugen på att arrangera brädspelskvällar. Axel Flordal undrar vilken brädspel han gillar minst. William
svarar Yatzy, för han anser att seplet huvudsakligen handlar om tur och involverar lite skicklighet. Alexander
Bohlin undrar hur mycket toasten kommer kosta på Game Boys brädspelskvällar. William säger att det beror
på ”mellanlägget” i toasten, men att priset kommer ligga på cirka 5 till 10 kr om de inte lyxar till det rejält.
Anton Nordbeck undrar om vad han har för favoritpålägg på toast. William säger ost, skinka och ananas. Axel
Flordal undrar vad han skulle göra för toast om han hade en oändligt stor budget. William föreslår parmesanost,

14 (20)



Möte 21/22:SEKT–04
Sektionsmötesprotokoll

Fysikteknologsektionen, Chalmers

guldflingor och Kobebiff. Nicklas Brodin undrar va William har för favoritmellanlägg. Han väljer att inte kom-
mentera. Erik Brusewitz undrar hur William kommer jobba för att möjliggöra gratis toast på brädspelskvällar.
Han tänker att man kan äska för mer pengar och lägga det på toast. Anton Nordbeck undrar om han anser att
det är rimligt att välja in någon som har ananas på sin toast. Det tycker William, för det är ju gott. Alexandru
Golic undrar om det kommer finnas brädspel på Game Boys ”toastkvällar”. Ja, det kommer det finnas försäkrar
William mötet om. Erik undrar om han är villig att arrangera brädspelskvällar varje vecka. William tycker att
det låter kul och ska diskutera med framtida kollegor. Han föreslår även att man kan ha en brädspels-dup.

Carl Löv är 18 år, började F 2021 och har inget körkort. Han söker för att han tycker att brädspel är bra
prokrastination när man inte orkar plugga. Mikael Eriksson undrar hur mycket pengar som är rimligt att lägga
på brädspel. Carl säger att han alltid förlorar på monopol, så pengar är inte hans starka sida. Men han tycker
att man ska lägga så mycket som möjligt. Joseph Löfving undrar vad det är för någon rosa lapp som hänger i
taket ovanför Carl. Han säger att det är hans fusklapp. Någon undrar vad Carl vill köpa in för brädspel. Han
vill införskaffa Quest for El Dorado och Cards Against Humanity. Ellen Åkermo undrar vad han har för syn på
ananas på toast. Carl anser att ananas ska vara färsk för att den ska vara god, men han vet inte vad han tycker
om det på just toast. Nils Backlund undrar om han skulle kunna tänka sig att införskaffa en Formel 1-simulator
till sektionen. Carl tycker det låter kul, även om det inte är ett brädspel och han inte bryr sig så mycket om
Formel 1. Alexandru Golic glömmer sin fråga. Erik Brusewitz undrar om han vill arrangera en brädspelskväll
varje vecka. Carl anser att det nog skulle innebära lite mycket arbete, men en gång varannan vecka kanske han
skulle kunna ordna. Alexandru undrar hur han skulle ställa sig till att arrangera ”levande schack” med Nollan
som pjäser. Carl tycker att det låter kul. Han ska prata med FnollK om idén. Tobias Wallström undrar om han
vill köpa in uppförljaren till Uno, Dos. Carl menar på att uppföljaren inte alltid är lika bra som originalet, men
att det ska göras. Nils undrar om det möjligtvis kan uppkomma favorisering i levande schack mellan Nollan.
Carl menar på att om alla Nollan är bönder så är det lugnt. Carl Strandby undrar om Nollan kommer överleva
schackpartiet. Carl menar på att ju mer verklighetstroget partiet är, desto bättre. Felix Hörnfeldt undrar vilka
pjäser FnollK skulle vara. Carl föreslår kung och dam i båda färger. Nils undrar om han skulle få vara kung.Carl
tycker att han får vara torn som bäst. Marcus Johansson undrar vilken pjäs kassören i FnollK skulle vara och
varför det skulle vara kung. Carl håller med om att kassören ska vara kung på svart sida, men den vita kungen
bör vara ordförande. Alexandru undrar om Carl blivit ”schackmatt” av frågorna om schack. Erik Brusewitz
frågar vilken pjäs organisatören i FnollK bör vara och varför det är bonde. Inget behöver förklaras, tycker Carl.

Jakob Fredby är 20 år, började F 2021 och har körkort. Han söker Game Boy för att han tycker om brädspel
och vill ha inflytande över vilka som ska införskaffas till sektionen. Erik Brusewitz frågar om Jakob kan lära
honom spela Ricochet robots. Han säger att han inte får spela det spelet längre. Anton Nordbeck undrar varför
hans favoritspel är monopol. Jakob förklarar att hans favoritspel verkligen inte är monopol, utan Terraforming
Mars. Har man mer tid är Twilight Imperium också roligt. David Winroth undrar hur man bäst ska försvara
Focus brädspel och varför plåtskåp är den bästa metoden. Jakob tycker att det viktigaste är att köpa plastfickor
till spelkorten, så att de skadas mindre. Nicklas Brodin undrar vilken Jakobs längsta brädspels-session varit.
Han svarar att han en gång spelat Twilight Imperium i 14 timmar i sträck. Alexandru Golic vill veta om Jakob
skulle kunna tänka sig att arrangera levande Ricochet robots med Nollan som pjäser. Jakob säger att det skulle
kunna fungera utan så mycket våld, men att detta skulle göra spelet tråkigare. Mikael Eriksson undrar hur han
ställer sig till att arrangera en helg där man spelar Diplomacy. Det vill han gärna, då han själv inte spelat spelet
ännu. Mijo Thoresson vill veta Jakobs åsikt gällande ananas på toast. Han gillar inte ananas, så han tycker
inte man ska ha det på toast. Mötet applåderar. Alexandru undrar om det skulle vara ett bra öppningsdrag för
Ryssland att invadera Ukraina i Diplomacy. Jakob tycker att det nog kan vara ett bra drag, så länge de inte
förlorar för mycket på det.

David Bååw är 23 år, började F 2019 och har körkort. Han söker för att han tycker att det är kul med
brädspel, men han har insett att han är väldigt ”basic” i sin brädspels-smak jämfört med de andra sökande.
Alexandru Golic undrar om han anser att Beerpong är ett brädspel. Det tycker David, för det är ju ett bordsspel.
Någon undrar om han även tycker att Treman är ett brädspel. Det tycker David absolut. Ludwig Gustavsson
undrar vad David ska laga för mat imorgon till Styretunchen. Det får man se om man kommer, svarar David.
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Mijo Thoresson frågar om vad han tycker om ananas på toast. Han tycker att det blir slibbigt och är ett för
tjockt pålägg. Alexander Bohlin vill veta vilken svårighetsgrad man hypotetiskt bör spela Civilization 6 på, om
man skulle spela det under sektionsmötet. David tycker att man ska spela på Deity. Ludwig Gustavsson undrar
vad som är värst, ett svårt brädspel eller att handla med dumma sexmästare. David anser att det är värst att
handla med dumma sexmästare. David Winroth undrar hur man bäst skyddar Focus brädspel med styretmakt,
då David Bååw sitter i Styret. Han säger att han har hört om ett visst skåp som kan vara bra för detta ändamål.
Nils Backlund undrar vad David skulle tycka om en brädspelskväll med Beerpong och Treman. Han tycker att
det låter bra, för det är väl alla brädspel. Erik Brusewitz undrar hur han ska se till hålla en brädspelskväll varje
vecka och konkurrera ut Dupar. Varje vecka känns mycket, tycker David, men han anser att det inte bör vara
svårt att konkurrera om man har brädspel. Emrik Östling undrar vilken veckodag brädspelskvällar bör ligga
på. David tycker att måndag är en bra dag.

Hedda Nooij är 20 år, började TM 2021 och har körkort. Hon gillar brädspel och vill spela med så många som
möjligt, varför hon söker Game Boy. Mikael Eriksson frågar vad hon tycker om ananas på toast. Hedda säger
att hon inte tycker om det, till mötets applåder. Vilgot Jansson undrar om Hedda köpa in alla varianter av
Monopol till sektionen. Hon vill helst inte införskaffa något Monopol, utan föreslår att man ger bort Monopol
till andra sektioner. Erik Brusewitz säger att de andra sökande har lovat att arrangera en brädspelskväll varje
vecka och undrar vad Hedda tycker om detta. Hon säger att det vore trevligt. Någon undrar om hon skulle vilja
ha någon annan tropisk frukt på toast. Hedda tror att banan kanske skulle kunna vara gott. Emrik Östling vill
veta vilken veckodag hon tycker är bäst för en brädspelskväll. Måndag eller torsdag, svarar Hedda. Anton Nord-
beck undrar vilken sektion som ska få Monopolen. Hedda vill inte utsätta någon specifik sektion för det. Axel
Flordal undrar vilka sektionsmedlemmar som ska utsättas för Monopol. Hedda väljer att inte svara på frågan.
Alexandru Golic undrar om hon spelat Finans tidigare. Hedda svarar att hon inte gjort det, men berättar att
hon har skapat ett brädspel som bygger på Finans. Tobias Wallström undrar om hon vill avskaffa elektroniska
monopol. Hon svarar nej, men förstår inte riktigt frågan. Joseph Löfving undrar hur hon har lyckats skapa ett
brädspel baserat på Finans utan att ha spelat det. Hedda förklarar att hon skapade det tillsammans med någon
som har spelat spelet. Alexandru undrar om Hedda skulle kunna ta med det till Focus. Hon förklarar att hon
har spelet hemma i Boden och att det därför blir svårt. Mikael Eriksson undrar hur man bäst argumenterar
för mer pengar till Game Boy. Hedda säger att man aldrig kan få för många spel och att många av de gamla
spelen behöver bytas ut. Alexandru undrar om programansvarig för Teknisk fysik Jonathan Weidow ska komma
på varje brädspelskväll. ”Varför inte”, svarar Hedda. Mikael undrar om Jonathan ska bjudas in på Game Boys
ohmsits. Hedda ska rådfråga sina medsittande om hon väljs in.

Sektionsmötet beslutar

att välja William Enström, Carl Löv, Jakob Fredby, David Bååw och Hedda Nooij till Game Boys.

att vakantsätta en post som Game Boy.

§12k Piff och Puff

§12k i Val av 0–4 Piffar

Det finns fyra sökande

• Isac Borghed

• Fredrik Skoglund

• Carl Strandby

• Victor Salomonsson

Victor Salomonsson är 21 år, började TM 2019 och har körkort. Han söker Piff och Puff för att han gillar
arrangemang och vill verka för att underhålla sektionen. Erik Brusewitz undrar vad han tänker att de faktiskt
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gör konkret. Victor svarar att han anser att de ska hjälpa folk att arrangera på sektionen. Joseph Löfving undrar
om det finns något särskilt han vill göra om han blir invald. Han har inga specifika förslag just nu. Axel Flordal
vill veta Victors åsikt gällande Piffi Allkrydda. Han vill använda så mycket som möjligt, för att Styret ska
behöva köpa mer till sektionen. David Bååw undrar om han vill skaffa en större grill eller mindre kundvagn,
i referens till den grill-kundvagnen som Piff och Puff byggt. David Winroth frågar om Victor vet vilket det
senaste arrangemanget som Piff och Puff arrangerade var. Han vet ej. Erik undrar om han skulle vilja arrangera
något som Piff och Puff under mottagningen. Victor föreslår att de kan arrangera ”levande schack”.

Isac Borghed är 21 år, började F 2019 och har inte körkort. Han vill gärna försöka fixa sektionsgrillen.
Ludwig Gustavsson undrar vad Isac tycker är fel med grillen. Han menar på att han ej sett den användas, vilket
är ett problem. David Winroth undrar vad han skulle arrangera om han hade en budget på 10000 kr. Isac säger
att han skulle köpa in riktigt gott kaffe till Focus.

Fredrik Skoglund är 22 år, började F 2019 och har körkort. Han söker mest för att han ville spontansö-
ka något. Alexandru Golic undrar om han vet att det finns en plats till i Finform. Det säger Fredrik att han vet.
Alexandru frågar också om han kan fixa grillen till mottagningen. Ja, det ska han fixa. Tobias Wallström undrar
om Fredrik föredrar att grilla med kol eller briketter. Han säger att han grillar med det som finns tillgängligt.
Ludwig Gustavsson undrar vilken Piff han vill sitta som. Piff 4, för det känns bra och runt, tycker Fredrik.
Ludwig undrar om han implicerar att nuvarande Piff 4 är rund. Det var inte det Fredrik menade. Han tycker
att nuvarande Piff 4 Willem är mer fyrkantig. David Winroth undrar om han vill hjälpa till att arrangera en
surströmmingssitnning. Det gör han gärna, så länge han slipper att städa. Erik Brusewitz undrar om Fredrik
kan ordna en fast grill på Origogården. Det tänker han inte göra, för han tycker att FnollK behöver lite träning.
Alexandru vill göra ett särskilt yttrande till Winroths tidigare kommentar: ”Fuck you”.

Carl Strandby är 24 år, började F 2019 och har körkort. Han söker för att han vill göra något för sektionen.
David Winroth undrar om han kommer ha mer inflytande som Piff jämfört med hans nuvarande position som
sektionsordförande. Nej, det tror inte Carl, men han påpekar att han inte kommer vara ordförande för evigt.
Tobias Wallström undrar vilken kursbok som ger bäst smak i en smoker. Carl tror på Termodynamik-boken.
Joseph Löfving undrar om han kan göra något icke-grillrelaterat som Piff. Ja, det tänker Carl. Axel Flordal
undrar hur han ska använda sin post som sektionsordförande i sitt Piff-arbete. Carl menar att han har bra för-
troende, så därför kan han övertyga potentiella framtida medsittande om att arbeta mindre med grillrelaterade
frågor. Erik Brusewitz undrar om han vill installera en fast grill på Origogården. Carl tycker att det låter som
en bra idé, men han gillar också att ha en flyttbar grill. Mikael Eriksson undrar hur många meter sektionsgrillen
har rullat i år. Carl tror på runt 2000 meter. Mijo Thoresson undrar hur han ska lura sina medsittande om
hur det såg ut förr, när alla började på Chalmers samma år. Carl menar att han kan ljuga om att han läst
det i sina överlämning som sektionsordförande. Alexandru Golic vill veta om Carl planerar att arrangera grill-
kvällar där sektionen eldar sedlar. Det tycker han låter bra. han föreslår att man kan bjuda in Gudrun Schyman.

Det yrkas på att välja in alla sökande i klump, utom Carl Strandby, som separat ska väljas in i klump. Sekreterare
Samuel Martinsson får sektionsmötesbingo!!

Sektionsmötet beslutar

att välja Isac Borghed, Fredrik Skoglund, Carl Strandby och Victor Salomonsson till Piffar.

§12l Mastermottagningsansvarig

§12l i Val av 1 mastermottagningsansvarig

Det finns en sökande:

• Alexandru Golic

Alexandru Golic är 23 år, började F 2018 och har inget körkort. Han söker för att han vill att mötet ska
avslutas. Han har även redan arrangerat en mastermottagning tidigare, eftersom det var informationsansvarig
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i Styret som hade denna roll när han satt på den posten. Detta kan anses lite konstigt, då han precis börjat
sitt andra år då. Alexandru tycker också att det är kul att det finns roliga arrangemang för masterstudenter
också. Erik Brusewitz undrar hur han ska konkurrera ut FnollK. Alexandru tänker satsa på kvalité för kvantitet.
Fredrik Skoglund undrar varför folk skrattade under föregående inval. Alexandru vill ej svara på detta. Anton
Nordbeck undrar om han kommer lära ut ordningen MOA eller MAO, gällande vad man ska säga då maten
presenteras på en sittning. Alexandru anser att det är MAO som gäller. Axel Flordal undrar om Foton kan
få fika på mastermottagningen igen i år. Ja, det tycker Alexandru, då han gillar att nyttja Foton till diverse
arrangemang. Ludwig Gustavsson undrar om han kan vara tolk när Ryssland invaderar. Alexandru förklarar att
han inte kan ryska, utan kan bara det kyrilliska alfabetet. Men han ställer gärna upp som tolk. Joseph Löfving
undrar om Alexandru vet vad han har för ögonfärg. Alexandru gissar på blå, efter att ha kollat noggrant på
Joseph. Han har fel. Carl Strandby undrar hur han ska anpassa mottagningen till F-masterstudenternas behov.
Alexandru menar på att mottagningen i sig redan gör det, då den ger F:arna en chans att faktiskt träffa andra
människor.

Det yrkas på att välja in Alexandru Golic i klump.

Sektionsmötet beslutar

att välja Alexandru Golic till mastermottagningsansvarig.

§13 Motioner

Inga motioner föreligger.

§14 Övriga frågor

Carl Strandby meddelar att It, som också har sektionsmöte för tillfället, bara är på sin tredje motion av tretton
stycken totalt.

Inga övriga frågor föreligger.

§15 Dumvästutdelning

Nomineringarna är som följer:

• Rebecka Mårtensson nomineras av Filip Bergqvist.
Rebecka skulle hämta ut aspplaggen från lager157 och behövde då låna sin medsittandes körkort. På
vägen till lager157 passade hon även på att hämta ut sitt nya ID-kort från polisen, inom en halvtimme
fick hon dock återvända till polisen då hon under denna korta tid hade hunnit tappa bort både sitt egna
nya ID-kort och sin medsittandes körkort. Detta var dumt.

• David Bååw nomineras av Axel Flordal.
Kärnstyret ska handla mat till först grill med styret under mottagningen och sedan lunch med kärnstyret
imorgon (kom det blir kul). Då lät David först Mijo och sedan Axel köra bilen för att han inte hade skrivit
på bilnisse-kontraktet. Detta orsakade att styret fick åka på ett lite extra roadtrip båda gångerna, det var
dumt.

• Erik Brusewitz nomineras av Alexandru Golic.
På förra sektmötet skulle Erik Brusewitz (”Bruse”) presentera nollks verksamhetsberättelse. Tyvärr behöv-
de han gå tidigare, och i ett försök att snabba på processen flyttade han presentationen av alla verksam-
hetsberättelser först i dagordningen. Tyvärr innebar detta att första punkten var FARMs verksamhetsbe-
rättelse, när inga från FARM 2021 var närvarande, vilket innebär att mötet började genom att ajourneras
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för att invänta representanter från FARM. Bruse själv lämnade dock mötet snabbt då han insåg att han
inte alls behövde dra verksamhetsberättelsen, utan att ordf kunde dra den. Sammanfattningsvis gjorde
han mötet mycket längre för alla andra utan att vinna på det själv.

Sektionsmötet beslutar

att Rebecka Mårtensson var dummast.

Efter noggrann jämförelse med föregående dumvästinnehavare Erik Broback går mötet till beslut.

Sektionsmötet beslutar

att ge Rebecka Mårtensson Dumvästen.

§16 Mötets avslutande

Mötet avslutas 22.35 av Talman Erik Broback.
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Signaturer

En signatur på den här sidan avser hela sektionsmötesprotokollet 21/22:SEKT–04. Det sker elektroniskt via
digitalt ID. Kontakta talmanspresidiets sekreterare på talman.sekr@ftek.se vid kontroll eller övriga frågor.

Erik Broback
Talman

Albert Vesterlund
Justerare

Samuel Martinsson
Sekreterare

Mijo Thoresson
Justerare
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