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§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 17.44 av Fysikteknologsektionens talman David Bååw.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Talman David Bååw 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 mötessekreterare

Styret har nominerat Samuel Martinsson till mötessekreterare. Inga andra söker. Samuel är 21 år, går TM20
och har körkort. Han söker för att ingen annan vill sekretera, så då kan han göra det.

Sektionsmötet beslutar

att välja Samuel Martinsson till mötessekreterare.

§4 Val av två justerare tillika rösträknare

Ingen söker initialt. Vice talman Mijo Thoresson förklarar vad det innebär att vara justerare tillika rösträknare.
En lång tystnad följer. Slutligen nominerar Alexander Bohlin sig själv. Han är 21 år, går F21 och har körkort.
Han nominerar sig själv för att det blev lite trist när ingen gjorde det. Filip Bergqvist nominerar sedan sig själv.
Han är 21 år, går F20 och har körkort. Han tycker det är segt för Alexander att vara ensam.

Sektionsmötet beslutar

att välja Alexander Bohlin och Flip Bergqvist till justerare tillika rösträknare.

§5 Fastställande av föredragningslista

Det har tillkommit ett skriftligt yrkande på att lägga till en punkt under övriga frågor vid namn ”Skördefesten”.

Sektionsmötet beslutar

att lägga till §15a Skördefesten i föredragningslistan.

att fastställa föredragningslistan med tillagd punkt.
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§6 Adjungeringar

Talman David Bååw frågar om någon ör närvarande på mötet som inte får vara det enligt stadgan. Emanuel
Alm säger att han inte får vara det och vill därför bli adjungerad.

Sektionsmötet beslutar

att adjungera Emanuel Alm med närvaro- och yttranderätt.

§7 Föregående mötesprotokoll

Mötessekreterare under föregående sektionsmöte Victor Salomonsson meddelar att det föregående protokollet
justerades och anslogs en dag för sent enligt stadgan. Han hoppas mötet kan ha överseende och lägga protokollet
till handlingarna ändå.

Sektionsmötet beslutar

att att med godkännande lägga det föregående protokollet till handlingarna.

§8 Uppföljning av beslut

Inga beslut att följa upp.

§9 Fastställande av beslut

§9a Avsägelser
Sektionsordförande Erik Broback presenterar avsägelser som godkänts av sektionsstyrelsen. Talman David Bååw
påpekar att listan över avsägelser och fyllnadsval i föredragningslistan inte är korrekt, då den uppdaterade inte
kom talmannen tillhanda i tid. Erik berättar att det uppdaterade dokumentet finns där styretmötesprotokoll
ligger på ftek.

Sektionsmötet beslutar

att fastställa sektionsstyrelsens beslut att entlediga:

• Alexandra Jernstedt som ledamot i JämF.

§9b Fyllnadsval
Sektionsmötet beslutar

att fastställa sektionsstyrelsens beslut att välja:

• Samuel Martinsson som ledamot i BalNgt
• Izatuva Sjölin som ledamot i JämF
• Tess Ellertsson som ledamot i BalNgt.
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§10 Meddelanden

§10a Sektionsstyrelsen
Sektionsordförande Erik Broback presenterar styrelsens meddelande. Han berättar att det gått en läsperiod till
och att styret har arbetat vidare. Han påpekar att det har hållits några aspningar på sektionen. Styret har arbetat
vidare med den framtida utökningen av Focus. De har nu tagit fram en plan som både styret och representanter
från högskolan är nöjda med. Erik förklarar att det i samband med detta uppkommit frågor om sektionens
ekonomi och kostnaderna för denna utbyggnation. För att svara på detta berättar han att programansvariga
för båda programmen har budgeterat för utbyggnaden, så sektionens ekonomi kommer inte att drabbas så hårt.
Han gör slutligen reklam för Djungelpatrullens julbord dagen därpå.

§10b Kårledningen
Erik Broback presenterar även detta meddelande. Han påpekar att han inte sitter i Kårledningen. Han fick
deras meddelande skickat till sig 10 minuter tidigare. Erik berättar att rekryteringen av en ny kårledning drar
igång nästa läsperiod med en inspirationsföreläsning. Han påminner om att teknologäskningar existerar. Alla
kårmedlemmar kan äska från kåren för nya projekt eller projekt som inte får ekonomiskt stöd från annat håll.
Han förklarar att projekt som äskas för ska vara inkluderande för alla kårmedlemmar. Exempelvis kan en äska
för en vårbal, vilket gjordes av BalNgt förra året. Erik fortsätter med att berätta att rekryteringen av en ny
rektor har börjat, då nuvarande rektor avgår efter sommaren. En kan vända sig till kårordförande med frågor
om processen. Erik påminner om att den nya kårappen finns och att den är bra att använda. En får gärna skicka
respons gällande denna till kåren. En kan numera även se sektionsspecifika arrangemang, genom att filtrera.
Appen finns nu även på svenska och arrangemang på Gasquen är också numera med i kalendern.

§10c Focumateriet
Automatpirat Jesper Buske presenterar Focumateriets meddelande. Han får i farten en keps slängd till sig av
kapten Jonas Bohlin. Han förklarar att det är extra viktigt att använda kondom för att undvika spridandet
av coronaviruset. Han demonstrerar hur en sätter på en kondom på en träfallus. Jonas har hattar med sig
till Talmanspresidiet. Vice talman Mijo Thoresson får välja mellan två hattar och tar rånarluvan. Talman
David Bååw får en mask avbildandes Kim Jong Un, till mötets förtjusning. Som mötessekreterare får Samuel
Martinsson den vakanta sekreterarens hatt, vilket är en hatt föreställandes en bajs-emoji. David får inte på sig
sina glasögon genom sin mask.

§10d FREK
Alexander Mayer och Simon Nordlund från FREK kommer ner. De berättar att de är FREK, som vänder sig
till folk som potentiellt vill läsa Teknisk fysik eller Teknisk matematik. De förklarar att även gemene sektions-
medlem kan hjälpa till i deras arbete och få arvode för detta. Simon förklarar att en kan ha en skugga som
student, alltså en aspirerande student som följer med en under en dag. En får då lunchersättning för sig och
sin skugga. Han berättar att sektionsmedlemmar även kan ha hand om FREK:s instagram- och facebook-konto
för i en vecka. Då får en som student visa vad en gör i och utanför skolan. Alexander berättar att sektions-
medlemmar även kan göra ett så kallat hemvändarbesök, där en besöker sin gamla skola och presenterar F och
TM. FREK tillhandahåller då en färdig presentation åt en. Han berättar att de även har en ny stor satsning i
år, nämligen riktad rekrytering på skolor i Göteborgsområdet. FREK bistår med material och en presenterar
bara programmen. FREK vänder sig särskilt till kvinnor och icke-binära, för att försöka få fler i dessa grupper
att söka programmen. Alexander berättar att det på ftek finns en nyhet som förklarar hur en anmäler sig till
FREK och vilka ersättningar som erhålls för olika uppdrag. De flesta ersättningarna ligger mellan 200 och 400
kr, utöver rese- och matersättning då.
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Olle Lyth Andersson undrar om punkten gällande skördefesten kom med i föredragningslistan. Talman Da-
vid Bååw bekräftar att detta skedde. Olle vill yrka på att lägga den innan FARMs inval. Erik Broback förklarar
att beslutet om att fastställa föredragningslistan måste rivas upp först.

Sektionsmötet beslutar

att riva upp beslutet om att fastställa föredragningslistan.

att lägga §15a Skördefesten ”precis innan FARMs inval”.

att fastställa föredragningslistan med ändring.

§11 Bordlagda frågor

§11a Verksamhets- och revisionsberättelser
Talman David Bååw förklarar att få berättelser kommit presidiet tillhanda. Han yrkar på att bordlägga frågorna
om verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Sektionsstyrlesen, Studienämnden Fysik,
Djungelpatrullen och F6. Förre kapten Martins Bergström undrar varför frågorna för Focumateriet ska bli
bordlagda. David förklarar att de ej ska det och det var därför han inte nämnde Focumateriet.

§11b Focumateriet 21/22

§11b i Verksamhetsberättelse

Förre kapten Martin Bergström presenterar verksamhetsberättelsen. Han vill bli befriad från sitt ansvar. Focu-
materiet är stabilast ekonomiskt och redovisningsmässigt enligt honom. Han berättar att de gjorde vad de skulle
under förra året, men även annat. ”Mycket revolutionerande”.

§11b ii Revisionsberättelse

Revisorn är ej närvarande, så Martin Bergström presenterar även denna. Revisorn tyckte att det gjordes bra
och att det hela var bra.

§11b iii Ansvarsfrihet

Sektionsmötet beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda i Focumateriet 21/22, d.v.s. Martin Bergström, Jesper
Jäghagen och Jonas Bohlin.

Erik Broback undrar om Talmanspresidiet kan bestämma exakt var punkten om skördefesten ska ligga. Han
yrkar på att den ska läggas som §12 innan §13 Personval.

§12 Skördefesten

Axel Flordal har lite kritiska frågor gällande skördefesten som FARM arrangerade. Olle Lyth Andersson och
Marcus Möller svarar på dessa. Axel undrar specifikt varför vegetarisk mat inte subventionerades under arrange-
manget. FARM menar på att detta var en miss från deras sida. Talman David Bååw stoppar diskussionen då
han inte anser att det är rätt forum för den. Han menar på att Axel får ta upp det med styrelsen om han anser
att FARM misskött sig.
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§13 Personval

§13a FnollK

§13a i Val av ordförande

Det finns två sökande:

• Viktor Arvidsson

• Lucas Kuszli

Viktor Arvidsson är 20 år, går TM21 och har körkort. Han söker för att tycker mottagningen är väldigt rolig.
Han vill gärna vara delaktig i att se till att den fortsätter vara bra. Viktor gillar även att arbeta i grupp och
tycker det är roligt när han kan dela sin glädje med andra. Erik Broback ber honom stryka under sitt namn för
att visa att han är nominerad av Valberedningen. Felix Hörnfeldt undrar vad Viktor skulle göra om han ska på
ett Nollkalas där endast tomat serveras, då han inte gillar tomat. Han skulle äta innan kalaset. Sanna Berntsson
undrar hur han kommer hantera eventuella problem med medsittande. Hon undrar hur han ska skrämma dem
så att de inte fortsätter ställa till med problem. Viktor anser att en behöver vara tydlig i sin kommunikation.
Han säger att han kan behöva ta i med hårda tag om de inte skärper sig. Emma Chan undrar vem Viktor anser
har mest makt i NollK. Han tycker att det är ordförande. Fredrik Skoglund undrar vilken den bästa posten är
utöver ordförande. Viktor tycker att det är kassören, så länge denne lägger pengar på rätt saker. Oscar Litorell
undrar om Viktor vill spela dragspel för mötet och drar fram ett billigt dragspel från TGR. Någon vill höra
Shoreline. Viktor krånglar lite med dragspelet, men spelar sedan lite och får applåder. Isac Borghed undrar
vilken hytt Viktor skulle välja om han åker färja och behöver sova över natten. Nummer sju skulle han välja.
Emma undrar om Viktor kan ta rollen som den med lite sämst taktkänsla i FnollK. Han tror att detta nog
kommer falla på honom direkt ändå, så han behöver inte aktivt ta den rollen. Marcus Johansson undrar hur
många pateter Viktor kan. Han nämner alla närvarande utom Jonas Bohlin (Stig Helmer). Stig-nånting tror
Viktor är Jonas smeknamn. Acceptabelt enligt Jonas.

Erik Broback undrar hur Viktor ser på sin roll i styrelsens arbete om han blir invald. Han känner att det
kommer bli roligt och lärorikt. Han hoppas på att hans åsikter kan vara hjälpsamma. Kelmend Muriqi undrar
om Viktor vet vem som har sämst taktkänsla i nuvarande FnollK. Han är rätt säker på att Råde haft den titeln
och han stöttar det. Felix Hörnfeldt undrar vem som är Viktors favoritdiktator. Viktor tycker det är en bra
fråga, men han är osäker på hur han ska svar på den. Han stöttar den enda närvarande diktatorn (Kim Jong
Un). Erik Brusewitz undrar hur Viktor ser på att vara ekonomiskt ansvarig tillsammans med kassören, kommer
han hjälpa till i arbetet. Han kommer agera moraliskt stöd. Felix undrar hur Viktor känner för att byta färg på
fluffet på ordförande och vices overaller, då ordförande traditionellt sett har vitt fluff och vice rött, men Viktor
går TM. Viktor skulle inte göra det, men är svart och röd ”i sitt hjärta”. Isak Duvgren undrar om han kan tänka
sig att byta till F. ”Nej”. Alva Limbäck undrar om Viktor kan lova att hålla ett julbord för sittande FnollK. Han
lovar att försöka hålla ett julbord, men han tror att det kan bli svårt att hålla ett innan jul. Han ändrar dock
sig. Marcus Johansson håller med om att kassör är bäst och undrar vilken post som är sämst. Viktor menar på
att ingen enskild post är sämst, utan övriga, utöver ordförande och kassör, är delat sämst. Felix undrar vilken
typ av nya arrangemang Viktor helst vill se under mottagningen. Han känner att det inte finns någon skam med
att återanvända gamla arrangemang. Han vill dock gärna sätta en egen ”twist” på arrangemangen. Något nytt
stort arrangemang hade varit kul. Han har dock inget konkret exempel i stunden. Erik undrar vad Viktor tycker
om det nuvarande phaddergruppssystemet, då detta är en relevant fråga. Han tycker att det fungerar bra som
det är och är en bra introduktion för Nollan. Systemet gör det lätt att träffa kompisar med liknande intressen,
men det är viktigt att inte fastna för mycket i sin phaddergrupp. Han gillar det överlag, så länge det inte blir för
uppdelat. Alexandru Golic undrar om Viktor kan rita ett ξ på tavlan. Han ritar ett kontroversiellt ξ, men får
applåder ändå. Joel Kristensson undrar vilka djur Viktor inte vill se på kommande FnollK:s märke. Spindlar,
de är sämst enligt honom. Han vill inte heller se andra jobbiga insekter, exempelvis myggor. Viktor Sundström
undrar om han kan lova att det inte kommer förekomma några kräldjur på märket. Han tror ju inte att det blir
det. Han lovar till 99.9% att det inte blir något kräldjur. Felix undrar vad Viktor gör om Focumateriet spelar
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hög mariachi när han arbetar på N(F). Han kommer be dem vara tysta. De är inte där i detta scenario enligt
Felix. Dår får han leva med ljudet menar han. Kelmend undrar hur han motiverar till andra sektioner att svart
är en färg. Det är bara sant enligt Viktor, så det behöver förhoppningsvis inte bli någon diskussion.

Lucas Kuszli är 20 år, går TM21 och har körkort. Han påpekar att han inte kan bli invald då han redan
är ordförande i Djungelpatrullen. Men han vill göra reklam för deras julbord, som hålls dagen därpå. Det kom-
mer finnas gratis mat, lagad av DP. Julbordet kommer hålla på till 22 eller 23 på kvällen. Han förklarar att
det brukar vara fullt, så det är bra att köa tidigt. Han vill gärna att folk köar innervägen, ut i korridoren.
Viktor Sundström undrar om Lucas kan garantera att det inte blir några kräldjur på FnollK:s märke om han
blir invald. Det kan han. Emma Chan undrar om Lucas kan rita ett ξ på tavlan. Han ritar ett ξ. Marcus Jo-
hansson undrar om Lucas kan lova att arrangera minst tre julbord under mottagningen, då det verkar vara hans
favorit-arrangemang. Han undrar varför de ska sluta vid tre, kan lika gärna arrangera fyra, fem eller sex stycken.

Joel Sandås läser Valberedningens nominering av Viktor Arvidsson.

Sektionsmötet beslutar

att välja Viktor Arvidsson till ordförande i FnollK.

§13a ii Val av vice ordförande

Det finns två sökande:

• Filip Berglund

• Gustav Nilsson

Filip Berglund är 22 år, går TM20 och har körkort. Han är taggad på att arrangera en ”bangermottagning”
och att ha kul med medsittande under tiden. Alexandru Golic undrar om Filip definierar sig själv som ”zoomer”.
Han skulle inte beskriva sig själv som det, men tror att han egentligen är det. Viktor Sundström undrar om
Filip kan garantera att det inte blir några kräldjur på FnollK:s framtida märke. Han kan inte göra något löfte.
Erik Brusewitz undrar vilket Filip anser är det bästa mottagningsarrangemanet. Han tycker att Hajken är bäst.
Felix Hörnfeldt undrar vem som har mest makt av ordförande och vice ordförande enligt Filip. Han tycker att
vice ordförande har mest makt, för utan denne faller hela NollK. Fredrik Skoglund undrar vilken den bästa
posten är förutom vice ordförande. Filip tycker att det är phadderchefen. Marcus Johansson undrar vart Filip
rangordnar kassören i makt. Han säger att kassör blir tredje efter vice och phadderchef. Felix undrar var Filip
rangordnar ordförande. Delad tredje plats säger han. Joel Sandås undrar om Filip kan rangordna alla poster i
FnollK på tavlan. Hans ordning är:

1. vice ordförande

2. phadderchef

3. Nolluppdragschef, kassör, infochef...

Joel Kristensson undrar vilka tre poster Filip angav när han sökte FnollK. Han vill inte svara på den frågan.
Erik Brusewitz undrar vad Filip hade arrangerat för teambuilding om han hade haft oändligt med budget.
Han skulle arrangera någon form av resa där folk kan ”bonda” med varandra. Han har inget specifikt resmål,
men han påpekar att det finns oändligt med möjligheter. Fredrik Skoglund undrar vad Filip hade arrangerat
för teambuilding om inte hade haft någon budget. Då skulle de sitta på Nollrummet och mysa. Emrik Östling
undrar vad Filip hade arrangerat för teambuilding om han hade haft en rimlig mängd pengar. Han vill gärna
åka någonstans till en stuga. Fredrik undrar vilket ben Filip ska sy smeknamnet på på sin overall om han blir
invald. Hans varar höger ben. Alva Limbäck ber Filip att ponera att hans medsittande skulle ta in ett stort
däck under ett Nollkalas och undrar vad han skulle göra då. Han skulle sitta på golvet och torka broten den
indragna smutsen resten av kvällen. Axel Flordal undrar vad Filip skulle göra om någon har hittat ett stort
däck och ställer det inne på Nollrummet. Han undrar bara vart däcket kommer från. Emrik undrar hur Filip
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skulle tacka MK (Mottagningskommittén) för att de skrubbade golvet efter däcket. Han skulle ge dem blommor.
Felix Hörnfeldt ber Filip ponera att det stora däcket är ett traditions-däck som hans FnollK har målat med
vattentålig färg på, vad skulle han då göra. Han skrattar och säger att han inte vet vad han skulle göra. Ersätta
däcket kanske. Fredrik undrar om Filip ens gillar däck. Han säger att han gillar däck. Emrik undrar om Filip
är mer av en däck- eller hjul-person. Han tycker att hjul är bättre än däck. Alva undrar om Filip kan lova
att arrangera ett julbord för sittande FnollK innan jul. Han vill få igenom det, men lämnar det till kassören.
Emma Chan undrar om Filip kan göra ett fint gückel. Han säger att han inte har några fina gückel, men han
har gückel. Han förbereder sig för att köra ”fallskärm”. Talman David Bååw avbryter gücklet, då han anser att
det stör mötesordningen. Felix undrar varför han fick gückla förra året men Filip får inte gückla i år. ”Bättre
talman” säger David. Marcus Johansson undrar om Filip kan lova att inte rulla in ett däck hos MK om han blir
invald. Det kan han. Emma undrar hur Filip ska göra för att hålla koll på folks välmående i kommittén. Han
tänker göra som Alva typ och ta en promenad med var och en. Mijo Thoresson undrar varför Filip inte kan lova
avsaknaden av kräldjur från FnollK:s framtida märke, men kan lova andra saker. Han menar på att han har för
dålig koll på kräldjurspositionen. Filip undrar om han får rita ett ξ innan han går ut. Talmannen bifaller. Han
skriver ”S ξ T” och går ut.

Gustav Nilsson är 22 år, går F20 och har körkort. Han söker för att vice ordförande är den bästa pos-
ten. Viktor Sundström undrar om han kan lova att det inte blir något kräldjur på FnollK:s framtida märke. Det
kan han inte. Emrik Östling undrar vad det bästa på Djungelpatrullens julbord är. Gustav tycker att det är an-
tingen gravad eller kallrökt lax. Hugo Bäckman undrar vem som vinner fotbolls-vm. Gustav säger att Argentina
kommer bli världsmästare. Felix Hörnfeldt undrar om Gustav är villig att ta hand om nästa rustmästare om
han blir vice ordförande. Han tycker att rustmästare ska ta hand om honom, men han kan tänka sig det. Lucas
Kuszli undrar hur Gustav gör om ordförande spyr i en buske. Han tycker att en ska filma såklart eller ta kort
till aspaffischer. Sen får han ta hem ordföranden i en kundvagn. Erik Brusewitz undrar varför han ska rösta på
Gustav. Gustav tycker inte att han ska göra det. Axel Flordal undrar om Gustav kommer på julbordet om han
blir invald i FnollK. Det gör han inte, för då är ”DP-livet” över. Joel Kristensson undrar om han kan rita ett
DP-märke på tavlan med Vice talman Mijo Thoressons krullhår för ögonen. Han gör det snyggt och får applåder.

Joel Sandås läser Valberedningens nominering av Filip Berglund.

Sektionsmötet beslutar

att välja Filip Berglund till vice ordförande i FnollK.

§13a iii Val av kassör

Det finns två sökande:

• Vilhelm Nilsson Thorsson

• Pelle Backlund

Vilhelm Nilsson Thorsson är 20 år, går TM21 och har körkort. Han söker för att han tycker att mottagningen
är väldigt rolig och då han tycker att den är viktig för många Nollan. Han tycker att det skulle vara ofantligt
roligt att vara med och arrangera denna. Erik Brusewitz undrar vad Vilhelm skulle göra om han hade oändligt
med budget till mottagningen. Han skulle arrangera många TMys. Axel Flordal undrar vad Vilhelm tycker om
saker som smakar mint. Han berättar att han köpte en flaska Minttu nyligen och tycker att det är gott. Kelmend
Muriqi undrar vilket hytt-nummer Vilhelm skulle välja om han behöver sova på en färja. ”666 såklart”. Viktor
Sundström undrar om Vilhelm kan garantera att inga kräldjur kommer existera på FnollK:s framtida märke.
Han kan inte garantera något. Fredrik Skoglund undrar vilken post Vilhelm anser är bäst utöver kassören. Han
säger ordförande för att Viktor var snäll och sa kassör. Felix Hörnfeldt undrar hur han gör för att undvika kon-
flikter om hans ordförande klagar på hans bokföring. Vilhelm hade försökt lösa problemen om ordförande hade
befogad kritik. Annars skulle han slänga lite ekonomiska begrepp på ordförande för att förvirra denne. Någon
undrar vad Vilhelm skulle göra om vice ordförande gör myteri. Skulle leva med det och ställa sig bakom den
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nya regimen. Hugo Bäckman undrar vad Vilhelm tycker om matte-arrangemang på mottagningen, exempelvis
en integralkväll. Han tycker att det låter kul. Isac Borghed undrar hur Vilhelm förhindrar en finanskrasch. Han
får budgetera bra helt enkelt. Marcus Johansson undrar om Vilhelm kan lova att byta smeknamn till antingen
$urkål eller $met. Han berättar att han har skrivit en lista över möjliga smeknamn och att Surkål var med, men
han vill inte lova något.

Emrik Östling undrar vad Vilhelm äter till middag om han inte skulle ha några pengar. Han skulle äta det
som finns i hans skafferi. Alexandru Golic undrar vad som finns där. Vilhelm förklarar att det främst finns lite
snabbnudlar och kakor. Albin Blomster undrar om Vilhelm föredrar snabbnudlar eller snabbmakaroner. Han
föredrar nudlar. Emma Chan undrar om Vilhelm kan ta ansvaret som ljudansvarig i Nollrummet. Han hade nog
gett det till någon annan. Om Marcus Blixt blir invald får han lösa det, tycker Vilhelm. Oscar Litorell undrar
vilken kryptovaluta Vilhelm skulle vilja ha mottagningsbudgeten i. Han säger bitcoin, främst för att han inte är
så insatt. Erik Brusewitz undrar hur Vilhelm ska motivera att han ska få mer pengar från sektionskassören. Han
skulle först förklara varför mottagningen är så bra. Han tänker att hot kanske också kan funka. Felix Hörnfeldt
undrar om Vilhelm är lika intresserad av att ta smeknamnet $urkål om han får veta att det finns ett kontrakt
för ett serverskåp skrivet i detta namn. Då är han mindre benägen. Alexandru ber Vilhelm ponera att han
vaknar 05:30 av att någon ”droppar sina socks” och undrar vad han då skulle göra? Vilhelm kan inte tänka sig
detta, så passar frågan. Alva Limbäck undrar om Vilhelm kan lova att arrangera ett julbord för sittande FnollK
innan jul. Han känner att det i så fall får gå på årets budget. Han kan inte lova mer än Viktor Arvidsson. Erik
Brusewitz undrar hur Vilhelm motiverar sina potentiella medsittande till att spendera mer pengar. Han tänker
berätta hur mycket de har i budget helt enkelt. Erik undrar då hur mycket budget Vilhelm tror att FnollK har.
Drygt 200 000. Emrik undrar om Vilhelm är villig att öka kommitténs tejpbudget. Han kan öka den lite för att
inflationsjustera. Viktor Sundström undrar varför Vilhelm kan lova en ökad tejpbudget men inte att kräldjur ska
undanhållas från märket. Han tycker inte att det är så stort löfte med lite mer budget. Fredrik Skoglund undrar
om Vilhem hellre ser att FnollK producerar en längre modul eller fler moduler. Han tycker att fler moduler är
bättre. Marcus Johansson undrar vad Vilhelm gör som vice gückelchef om han måste gückla. Han får planera
något, men han vet ej just nu. Erik undrar om det är bra att ordförande är passiv gällande ekonomin. Ja, det
är det tycker Vilhelm.

Pelle Backlund är 20 år, går F21 och har körkort. Han har ett proposition till mötet. Han har kommit
på något som skulle förbättra mottagningen för alla, typ. Han föreslår en åtta veckor lång mottagning. Han
påpekar att det kan låta dyrt, men att detta kan lösas genom att skicka Nollan på läger under sommaren.
Där får de arbeta och tjäna pengar till sektionen. ”200 Nollan, 16 timmar per dag”. Pelle påstår att detta kan
göra mottagningen ekonomiskt gynnsam. Felix Hörnfeldt undrar vart detta läger ska vara. Pelle föreslår Skåne.
Viktor Sundström undrar om vad Pelle tycker att det ska vara för djur på märket. Han tycker skalbaggar, för
att de är mäktiga. Nicklas Brodin undrar om lägret kan streamas så att sektionen kan se. Det tycker Pelle, lite
som Djungelpatrullens hoffelluncher. William Forsberg undrar om sektionsmedlemmar kan investera i mottag-
ningen. Pelle säger att det inte går än, men när NollK AB grundas med 300 000 i startkapital så kommer den
möjligheten finnas. Isac Borghed undrar hur det gick för Pelle med hans labb. Han berättar att han blev klar, till
mötets applåder. Gabriel Berggren undrar vem Pelle skulle muta med mottagningsbudgeten. Han skulle muta
sektionskassören, då den är mäktigast på sektionen. Alexandru Golic undrar varför Nollan bara ska vara på läger
i fyra veckor och inte ett helt år. Pelle tycker att en längre period låter bra. Joel Kristensson undrar vad Pelle
tänker göra om Nollan vill hem. Han tänker att de kan göra det svårt att ta sig från lägret. Felix undrar om Pelle
kan rita ett ξ på tavlan. Han gör det. ”Har klarat Janan”. Kelmend Muriqi undrar vad Pelle ska ge för namn till
lägret. ”Nollan bootcamp” eller något. Gustav Nilsson undrar om lägret kommer vara ”hungergames-ish”. Pelle
menar på att det kommer vara det. Varken mat eller vatten kommer finnas i överflöd. Lucas Kuszli undrar om
sektionsmedlemmar kan satsa pengar på det här. Pelle förklarar att det kommer vara möjligt, så länge listan
med Nollans namn kommer snabbare än i år. Alexandru undrar om det kommer finnas alkohol i överflöd. Pelle
bekräftar att så är fallet och alkohol kommer vara gratis. Nicklas undrar om Pelle vill stryka allt han sagt från
protokollet eller ej. Han ger ingen kommentar.

Joel Sandås läser Valberedningens nominering av Vilhelm Nilsson Thorsson.
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Sektionsmötet beslutar

att välja Vilhelm Nilsson Thorsson till kassör i FnollK.

§13a iv Val av 0-4 ledamöter

Joel Sandås läser upp Valberedningens gruppnominering. Då Valberedningens nomineringar godkänts av sek-
tionsstyrelsen och då deras nomineringar av förtroendeposterna valdes av mötet, väljs de gruppnominerade
automatiskt in, d.v.s Stella Brenden Linna, Marcus Blixt, William Forsberg och Matilda Hellström.

Talman David Bååw undrar hur det går med maten. David ajournerar mötet i 5 min från 19:42. David sä-
ger att maten är klar och undrar hur länge folk vill ajournera mötet för mat. Felix Hörnfeldt yrkar på en
timme.

Sektionsmötet beslutar

att ajournera mötet i en timme från 19:51.

§13b FARM

§13b i Val av ordförande

Det finns en sökande:

• Filippa Hultin

Filippa Hultin är 24 år, går TM21 och har körkort. Hon söker FARM för att hon anser att de gör ett viktigt
arbete och då hon är taggad på att vara engagerad i detta arbete. Sanna Berntsson undrar vad Filippa är mest
taggad på att göra i FARM. Hon är mest taggad på att arrangera FARM-mässan, men också att ordna många
arrangemang där studenterna kan träffa olika företag. Marcus Möller undrar hur Filippa vill göra räkfrossan
ännu bättre. Hon föreslår mer räkor. Isak Duvgren undrar hur Filippa ska får Nollan att bli mindre intresserade
av räkfrossan så att fler phaddrar kan få en plats. Hon tycker att FARM istället kan lösa fler platser överlag.
Alexandru Golic undrar om Filippa är intresserad av att arrangera en skördefest nästa år. Det är hon. Erik
Broback undrar hur Filippa ser på att sitta i sektionsstyrelsen. Hon tycker att det verkar kul. Hon tycker att
det är mysigt med lunchmöten och att det skulle vara kul att få större inblick i sektionen. Olle Lyth Andersson
undrar vilket Filippas favoritminne kopplat till FARM är. Mässan. Hon tyckte det var kul att mingla med
företag och se vad en kan göra efter studierna. Marcus undrar om Filippa har något företag som hon är extra
intresserad av att samarbeta med. Hon berättar att hon pratade med IF under mässan och att de anställer
många TM:are. Nils Backlund undrar om Filippa skulle kunna se till att FARM samarbetar med fler företag
som arbetar med personbilar. Hon tycker att det låter bra och undrar om Nils har några specifika förslag. Hon
påpekar att FARM redan samarbetar med en del sådan företag. Nils föreslås Volvo personbilar och Polestar.
Filippa säger att FARM helt klart kan pratar med dessa. Erik undrar hur Filippa ser på att variera pris för
tjänster utifrån FARMs moraliska bedömning av företag. Hon berättar att detta diskuteras på casekvällen under
aspningen, men att detta kan diskuteras vidare. Elias Guedra undrar om Filippa kan skriva ξ på tavlan. Hon
gör ett fint ξ och får mycket applåder. Alexandru undrar vilket Filippas favorit-bondgårdsdjur är. Hon säger
ko, för att en kan göra mycket med kor...matmässigt.

Isac Borghed läser Valberedningens nominering av Filippa Hultin.

Sektionsmötet beslutar

att välja Filippa Hultin till ordförande i FARM.

9 (39)



Möte 22/23:SEKT–02
Sektionsmötesprotokoll

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§13b ii Val av vice ordförande

Det finns en sökande:

• Felix Rylander

Felix Rylander är 19 år, går F22 och har körkort. Han söker för att han tycker FARM:s arbete är intressant,
då det inte bara handlar om det en gör på Chalmers, utan även efter studierna. Erik Karlsson Öhman undrar
vilka Felix favorit-härskartekniker är. Han gillar samarbete och anser att en kan åstadkomma mycket med det.
Olle Lyth Andersson undrar vad Felix anser är vice ordförande tre viktigaste arbetsområden. God gruppsam-
manhållning, att styra över organisationen och att hålla god kontakt med företag. Edward Nijm undrar vilket
Felix favorit-boskapsdjur är. Han säger hästar, då han har lärt sig att han gillar hästar under aspningen. Marcus
Möller undrar om patetansvarig skulle vara en bra post att lägga till i FARM. Felix tycker att det är bra att ha
god kontakt med pateter. Filippa Hultin undrar om Felix kan säga ett fult ord. ”Attans”. Edward vill att Felix
ska rita ett ξ. Felix ritar ett. Olle undrar om Felix kommer ta tag i att få FARM:s twitterkonto mer aktivt igen.
Han tycker att det borde ligga på PR, då vice ordförande har redan mycket att göra. Felix Hörnfeldt undrar om
han kommer jobba för att få sponsring från företaget Felix. Han påpekar att de anställer ingenjörer, så varför
inte. Nils Nerpin läser Valberedningens nominering av Felix Rylander.

Sektionsmötet beslutar

att välja Felix Rylander till vice ordförande i FARM.

§13b iii Val av kassör

Det finns en sökande:

• Albin Bertebo

Albin Bertebo är 19 år, går F22 och har körkort. Han söker för att det verkar intressant att ha hand om
sektionens pengar och se vad som går in och ut. Han tycker även att det är viktigt med företagskontakten och att
sektionen ska synas. Mikael Eriksson undrar hur Albin ska göra för att FARM:s omsättning ska kunna dubblas
för evigt. Han menar på att det handlar om att kolla på vad som gått bra förut. Han tycker att det är bra att
satsa på relationer mellan FARM och studenter och inte enbart företag. Viktor Sundström undrar om Albin
kan lägga in veto mot kräldjur på ”overall-kommitéernas” märken. Han ger ingen kommentar, då han tycker
att han inte bör lägga sig i. Edward Nijm undrar om Albin lagt något arbete på att få in Volvo personbilar
som samarbetspartner. Han berättar att han knutit kontakter med någon från Volvo på en lunchföreläsning,
så det kan nog gå att lösa. Erik Karlsson Öhman undrar om Albin kommer dumförklara en medsittande om
de gör av med ett kvitto. Han tycker att det nog kan vara bra med en dumförklaring, men att han även kan
ta en mer diplomatisk ställning. Olle Lyth Andersson undrar vad Albin har för knep för att driva in faktu-
ror och göra bra personangrepp. Han menar på att det är bra att gå in med våld, men annars kan en vara
trevlig och skicka fler mail. Han hoppas inte det ska behövas. Edward undrar om Albin har kontakter inom
finans- eller ekonomibranschen. Han berättar att hans mamma jobbar på en bank. Olle undrar om Albin vet
hur mycket pengar FARM omsätter. 300 000 säger Albin. Han tycker det är tillräckligt, men vill att det ska
bli mer. Joel Kristensson undrar om Albin kan rita ξ med sin vänstra hand. Han gör ett bra försök och får
applåder. Sanna Berntsson undrar om de nominerade kan göra FARM hyfsat bra, då det är många från 3/5 som
är nominerade. Albin säger att de ska sikta på 3/5 i betyg såklart, men att det även är andra än 3/5:are i FARM.

Nils Nerpin läser Valberedningens nominering av Albin Bertebo.

Sektionsmötet beslutar

att välja Albin Bertebo till kassör i FARM.
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§13b iv Val av 0-5 ledamöter

Nils Nerpin läser upp Valberedningens gruppnominering. Då Valberedningens nomineringar godkänts av sek-
tionsstyrelsen och då deras nomineringar av förtroendeposterna valdes av mötet, väljs de gruppnominerade
automatiskt in, d.v.s Edward Nijm, Melvin Glans, Charbel Nemer, Sophie Dahlgren och Gustav Giebat.

§13c FIF

§13c i Val av ordförande

Det finns en sökande:

• Melvin Ottosson

Melvin Ottosson är 20 år, går F22 och har körkort. Han söker för att FIF är viktiga som främjar fysisk akti-
vitet på sektionen. Han vill gärna fortsätta deras bra arbete. Oscar Litorell undrar vad Melvin skulle arrangera
som FIF om de hade oändligt med budget. Han skulle arrangera ett eget fotbolls-vm och i samband med detta
bygga den fiktiva arenan som visas i reklamerna för Champions League. Mikael Eriksson undrar om Melvin vill
jobba mot att FIF ska bli en kommitté. Det är inget han tänker arbeta mot, men om det tas upp så kan han
tänka sig det. Nils Backlund undrar hur många råa ägg Melvin skulle kunna äta. Han skulle kunna äta fyra
stycken. Någon i FIF undrar om Melvin kan lova att äta fyra råa ägg på nästa dödsfys. Det kan han. Viktor
Sundström frågar om Melvin fortfarande skulle lova det om det visar sig att sittande FIF har med sig råa ägg.
Ja det skulle han, men det har de nog ej. Simon Norin undrar hur många armhävningar Melvin kan göra. Han
gör 26 stycken. Viktor Arvidsson undrar hur Melvin ska se till att sektionen kommer etta i CM-ligan nästa år
istället för tvåa. Han föreslår att FIF kan scouta bra Nollan. Mer seriöst tänker han att FIF kan arrangera fler
träningspass inför CM för att kunna få lagsammanhållning. Oscar undrar om Melvin har något CM han gärna
vill arrangera, utöver ett eget fotbolls-vm. Han har inget specifikt, men han säger att nya FIF ska fundera på det.

Nils Nerpin läser Valberedningens nominering av Melvin Ottosson.

Sektionsmötet beslutar

att välja Melvin Ottosson till ordförande i FIF.

§13c ii Val av vice ordförande

Det finns en sökande:

• Albin Blomster

Albin Blomster går TM21 och har körkort. Han söker FIF för att han hade det kul under aspningen och
tyckte det var kul att träffa folk. Han insåg att det hade varit kul att sitta i FIF och driva vidare deras arbete.
Han är övertygad att asparna har en bra relation sinsemellan och kan bygga på den. Han söker personligen
för att FIF har visat för honom att vem som helst kan få idrotta och att det inte spelar någon roll hur bra
någon är. Alla är alltid välkomna och deras arrangemang är en skön paus från studierna. Albin tror inte att han
skulle klarat studierna bra om han inte gått på FIFs arrangemang. Han vill verkligen att fler kommer på FIF:s
arrangemang. Albin vill också förmedla att han vill att FIF ska arrangera en stor variation av arrangemang,
så att alla har något som intresserar dem. Han älskar onsdags-arrangemang och vill att de ska vara kvar som
de är. Han vill dock gärna lägga mer pengar på och utveckla söndags-arrangemangen. Elias Guedra undrar om
Albin har några idéer på nya arrangemang för FIF. Han tycker att det är viktigt med kommunikation i FIF.
Han menar på att det finns mycket att göra i Göteborg. Jozef Zoltan undrar vad Albin har tagit med sig från
sin intervju till FIF. Han har tagit med sig att han behöver förbereda sig mer inför intervjuer och att de är
läskiga. Felix Persson undrar om Albin kan äta 9 råa ägg. Han säger att han får sätta på bra musik och tänka
sig att han är i ett träningsmontage, sen ser hur det går. Simon Nordlund undrar om Albin är öppen för att
arrangera ett LAN någon onsdag. Han tycker att det hade varit en bra idé och han ska försöka få med sig resten
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av FIF på det. Oscar Litorell undrar om han som aspirerande vice kan ge några visdomsord. Han säger att han
har ett cheesy citat: ”livet fungerar alltid, eller oftast”.

Felix Hörnfeldt undrar hur Albin ska få folk på sektionen att gå mer i trappor och inte ta hissen så ofta.
Han tar oftast hissen själv, så han vill istället göra hissarna bättre. Är ändå rätt långt att gå som det är tycker
han. Någon i FIF undrar hur Albin ska göra för att färre ska gå på arrangemang, så att han ska kunna hålla
sitt rekord i att ha gått på flest arrangemang. Han förklarar att det blir lite problematiskt, då han vill locka fler
till arrangemangen. Så han får acceptera att någon annan får ta titeln istället. Simon Norin undrar vad Albin
hade gjort om ordförande blir kröksugen och vill sätta sig i F6. Han tycker att FIF då får ge ordförande mer
krök-arrangemang med FIF istället. Nils Backlund undrar vilka arrangemang Albin skulle arrangera om han
bara fick välja två under hela året. Han skulle först välja innebandy, för att han spelar det. Han tycker inte att
en ska behöva springa för mycket. Han väljer dock som andra arrangemang multisport, för att det hade varit
kul och bollar motiverar till spring. Anton Nordbeck undrar hur ett krök-arrangemang med FIF skulle se ut.
Albin säger att beer-pong var kul när de körde det. Han hade gärna haft fler krökiga arrangemang med andra
föreningar. Simon Nordlund undrar vad Albin skulle bjuda på om han fick bjuda Spotifys grundare på middag.
Han skulle göra Toast Skagen som förrätt. Spaghetti med vitlök (aglio) är gott enligt Albin. Det upptäckte
han under sommaren och han anser att det skulle vara en bra huvudrätt. Till efterrätt skulle han bjuda på vit
chokladmousse. Joel Jansson undrar varför ”Leka med Cap och Hütt” är FIF:s bästa arrangemang. Albin menar
på att det alltid är kul, vem vill inte leka med dem. Jonathan Axelsson undrar om Albin kan få med nya FIF på
att arrangera akademiskt mästerskap i E-sport. Albin tycker att det hade varit kul och säger att han har några
kontakter i Akademiska spelen. Jozef Zoltan vill veta Albins bästa låttips. Han föreslår att en ska nyttja Discover
Weekly på Spotify, vilket alla verkar hata på enligt honom. Någon undrar vilka som vinner fotbolls-vm. Albin
är dåligt insatt. Han säger att Argentina vinner mot Portugal i finalen. Melvin Ottosson vill höra Albin sjunga
något fint. Han säger att det kommer han göra senare. Felix Persson undrar hur många armhävningar Albin
kan göra. Han gör 27 stycken. Alexandru Golic säger att han kommer slå nästa person som ställer en fråga.
Simon vill se ett ξ. Albin ritar ett ξ. Lucas Kuszli vill bli slagen av Alexandru. Tony Millberg vill också bli slagen.

Nils Nerpin meddelar att Viktor Sundström nominerades av Valberedningen till vice ordförande men att han har
avsagt sig sin nominering. Detta gjordes nära inpå mötet så Valberedningen har inte gjort någon ny nominering.
De rekommenderar dock att välja in Albin Blomster.

Sektionsmötet beslutar

att välja Albin Blomster till vice ordförande i FIF.

§13c iii Val av kassör

Det finns en sökande:

• Elmer Svedenkrans

Alexandru Golic yrkar på att begränsa utfrågningen till tre minuter. Melvin Ottosson yrkar på fem minuter
istället. Oscar Litorell tycker att denna tidsbegränsning är bättre att sätta på ledamöterna och inte kassören.
Erik Broback påpekar att det inte finns något hinder för att ha det på båda.

Sektionsmötet beslutar

att sätta en tidsbegränsning på tre minuter på utfrågningen vid val av kassör.

Elmer Svedenkrans är 19 år, går TM22 och har körkort. Han söker för att det verkar kul. Han gillar att
idrotta och röra på sig och tycker det verkar kul att vara engagerad i en förening. Oscar Litorell undrar vilket
CM Elmer helst skulle arrangera. Han tycker CM i kubb. Joel Kristensson undrar hur mycket budget Elmer
skulle vilja lägga på råa ägg. Han skulle lägga så mycket som krävs. Albin Blomster undrar vilken Elmer tycker
är den bästa sporten. Han gillar fotboll, men tycker att det är ett tråkigt svar Han tycker även handboll är
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kul. Elmer säger att alla idrotter är kul på sitt sätt. Någon undrar vilken anka Elmer tror kommer vinna i ank-
timern1 som används? F6-ankan tror han kommer vinna. Nils Backlund undrar om Elmer tror att han skulle
vinna om någon utmanar honom i att äta råa ägg. ”Ja, lätt”. Isak Duvgren undrar vilken Elmer anser är den
sämsta sporten. Han tycker att gång är sämst. Jonathan Axelsson undrar om 3/5 eller 12 vann kubb-cm. Cret
vann enligt Elmer. Elias Guedra undrar vilket arrangemang Elmer helst vill arrangera med FIF. Finns många
bra arrangemang tycker han. Det är det som är bra med att det finns många veckor på året. F6-ankan vinner
ank-racet. Oscar Litorell undrar vad Elmer skulle rusta upp Gümmet med. Han vill se till att det finns bra
variation med vikter och saker. Felix Persson undrar om Elmer kan göra några armhävningar. Han gör 28 stycken.

Nils Nerpin läser Valberedningens nominering av Elmer Svedenkrans.

Sektionsmötet beslutar

att välja Elmer Svedenkrans till kassör i FIF.

§13c iv Val av 0-6 ledamöter

Det finns sju sökande:

• Viktor Sundström

• Elias Guedra

• Hugo Claesson

• Johannes Ask

• Jozef Zoltan

• Elliott Retzlaf

• Hugo Bäckman

Viktor Sundström är 20 år, går F20 och har inte körkort. Han vill ta sektionen till Brännbollsyran. Han tycker
att F inte kan vara sämre än I, som var där för något år sedan. Simon Nordlund undrar om Viktor kommer
kunna balansera att vara kräldjursvårdare och FIF samtidigt. Han kommer alltid ta med sig Tilde, hon sitter
i publiken. Simon Norin undrar om Viktor kommer lova att det inte är något kräldjur på FIF-märket. Ja, han
lovar, med mer än 100% sannolikhet, att det inte kommer vara några spår av kräldjur. Victor Salomonsson yrkar
på att tidsbegränsa utfrågningarna. Nils Backlund yrkar på att tidsbegränsa utfrågningarna till två minuter.
Victor drar tillbaka sitt yrkande. Albin Blomster yrkar på fem minuter. Oscar Litorell menar på att det kan
vara bra att höra mycket från alla då det är fler sökande än ledamotsplatser. Nils påpekar att en kan skriva upp
sig på talarlistan när tiden är slut.

Sektionsmötet beslutar

att sätta en tidsbegränsning på två minuter på utfrågningen vid val av 0-6 ledamöter.

Folk är sura över ankorna, då inte alla föreningar på sektionen är representerade.

Oscar Litorell undrar vilken post Viktor är intresserad av. Brännbollsansvarig. Felix Persson undrar vilket
CM Viktor hade arrangerat med oändligt stor budget. Brännboll. Rebecka Mårtensson undrar hur Viktor ska
se till att sektionen tar sig till Brännbollsyran. Han förklarar att den är i Umeå, så det kan bli jobbigt. Albin
Blomster undrar om F kommer vinna Brännbollsyran. Ja, det tror Viktor. Albin vill ha armhävningar tills tiden
är slut. Viktor gör 29 stycken. Rory-ankan vinner ank-racet. Harald de Blanche undrar vad som är viktigast
med FIF, utöver brännboll. Viktor anser att söndags-arrangemangen är viktiga.

1Se https://www.online-stopwatch.com/duck-race/
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Elias Guedra är 20 år, går TM22 och har körkort. Han söker för att han tycker att FIF är en viktig för-
ening och tycker det är skönt att ha någonstans att kunna idrotta lite. Han tycker att FIF bidrar med ”gött
häng” och han tycker att det hade varit kul att hjälpa till. Albin Blomster undrar om Elias har ett dröm-FIF-
arrangemang. Han säger City-golf, golf fast mitt i stan. Det är enligt honom väldigt kul. Oscar Litorell undrar
om Elias vill arrangera ett elscooter-race på Origogården. Han står bakom det. Simon Norin undrar vilken post
Elias är intresserad av. CM-ansvarig eller materialare låter trevligt tycker han. Joel Jansson undrar vad Elias
skulle göra om han kommer fri mot målvakten i Futsal. Han skulle passa bort bollen. Jonathan Axelsson undrar
vilken anka Elias tror skulle vinna. Anka nummer två kommer vinna tror han. Oscar undrar om Elias har något
nöd-arrangemang. Han vill inte säga löpning, men det skulle nog vara det. Simon undrar vilken idrott ”Fucka
FIF” ska vara härnäst. Armhävningar eller cykling tycker Elias. Anka nummer tre vinner ank-racet. Rebecka
Mårtensson undrar vilken som är Elias favoritsport. Han säger golf.

Hugo Claesson är 22 år, går TM21 och har körkort. Han söker för att det FIF gör är roligt och vettigt.
Han tycker att det alltid är kul att röra på sig och träffa folk. Han vill fortsätta arbetet. Oscar Litorell undrar
vilken post Hugo är intresserad av. Han kan tänka sig det mesta, har ingen specifik preferens. William Enström
undrar om han har några tips på mentalträning. Han har inget bra tips, men det är alltid bra att lära sig av sina
misstag. Alexander Bohlin undrar om Hugo föredrar hårda eller mjuka bollar. Han tycker att så länge det är
boll är det bra. Oscar undrar om Hugo har en favortipizza. Han gillar vanlig kebabpizza. Albin Blomster undrar
vilken Hugos favoritpizzeria är. Den ligger hemma i Jönköping säger han, men i Göteborg är det Gibraltar piz-
zeria. Simon Norin undrar hur många råa ägg Hugo skulle kunna äta. Fyra stycken säger han. Gameboy-ankan
vinner ank-racet. William undrar hur snabbt Hugo skulle kunna springa till Gibraltar pizzeria, äta en pizza
och komma tillbaka. Han påstår sig kunna göra detta på tio minuter, om pizzan är färdig när han kommer dit.
Simon Nordlund undrar om Hugo gillar ägg på pizza. Han tycker det låter som en dålig idé. Albin vill se arm-
hävningar från Hugo. Hugo vill ha en timer på armhävningar. Får tio minuter. Han gör 28 stycken armhävningar.

Johannes Ask är 19 år, går F21 och har körkort. Han söker för att han tycker att FIF håller roliga ar-
rangemang och då dessa hjälper i studierna. William Enström undrar varför Johannes har en phadder-tröja
från 2019, när han inte gick på Chalmers då. Han tror att han har fått eller snott den av någon, men han kom-
mer behålla den. Nils Backlund undrar vad Johannes tycker är ett rimligt antal gympass på en vecka. Han anser
att fyra stycken är rimligt, för då har en nog med tid att vila. Isak Duvgren undrar vilken sport Johannes är bra
på. Fotboll har han kört, så det borde han vara bra på. Albin Blomster undrar vilken Johannes favoritpizzeria
är. Det är en pizzeria i Luxembourg. Rebecka Mårtensson undrar om Johannes har något dröm-arrangemang
med FIF. Han tycker skidresa är det absolut roligaste. Han tycker även att det hade varit kul att resa runt
och spela fotboll i olika länderom, om FIF skulle ha oändligt med pengar. Oscar Litorell undrar vilken post
Johannes är intresserad av. Han vill gärna vara CM-ansvarig eller materialare. Gameboy-ankan vinner ank-racet
igen. Simon Benstorp undrar vad Johannes tycker om att FIF:s skidresa ligger från söndag till torsdag. Han
tycker att torsdag till söndag hade varit bättre, men söndag till torsdag är nog billigare. Joel Jansson undrar
om Johannes kan vara ansvarig för att skidresan blir av igen. Ja, han vill gärna att skidresan hålls igen. William
Enström undrar hur snabbt Johannes skulle kunna springa till Gibraltar pizzeria, äta en pizza och komma
tillbaka. Han säger skämtsamt att det skulle ta ett drygt år, då han har dålig kondition för tillfället. Albin vill
se Johannes göra armhävningar. Johannes gör 30 stycken.

Jozef Zoltan är 20 år, går TM22 och har inte körkort. Han vill söka för att han har varit idrottsintresse-
rad hela sitt liv. Som Nollan tyckte han även att FIF var ett bra välkomnande och att de ser till att en kommer
in i gemenskapen på sektionen. Han vill förmedla detta även nästa år. Melvin Ottosson undrar vad Jozef skulle
vilja öndra med FIF:s del av mottagningen. Han tyckte att det var synd att Laserdome-besöket krockade med
Hajken och att det överlag var lite dålig uppslutning på arrangemangen. Han anser att FIF behöver jobba på
sin PR. Någon undrar om får får får. Jozef förklarar att får inte får får. Simon Nordlund undrar om Jozef skulle
kunna ta en springnota i FIF:s namn. Han tycker att det skulle vara dåligt för deras PR. Joel Jansson undrar
vem Jozef är och vad han har gjort med Rúben Dias. Han påstår att han inte är Rúben Dias och att han inte
vet vem det är. Han har inte gjort något med Rúben vad han vet. Oscar Litorell undrar hur Johannes ska göra
PR. Han gör PR för FIF:s beachvolleyboll i slutet av veckan och förklarar att det finns begränsat med platser.

14 (39)



Möte 22/23:SEKT–02
Sektionsmötesprotokoll

Fysikteknologsektionen, Chalmers

TalP-ankan vinner ank-racet. Hugo Spencer undrar om Jozef skulle kunna fixa nästa veckas PR till varje söndag
för att se till så att Hugo kan skicka ut nyhetsbrev i tid på måndagar. Jozef ska sträva efter att göra PR till
söndagar, men lovar inget. Rebecka Mårtensson undrar vilken Jozefs favoritsport är. Ishockey är roligast att se
på enligt honom. Utövningsmässigt tycker han att antingen fotboll eller innebandy är roligast, men det är nog
innebandy. Albin Blomster undrar vilken Jozefs favoritpizzeria är. Det är Cerano.

Elliott Retzlaf är 19 år, går F22 och har körkort. Han söker för att han tycker det är kul med sport och
att det är kul att träffa folk. Oscar Litorell undrar vilken post Eliott är intresserad av. Han tycker att alla
är lika roliga och har ingen preferens. Felix Persson undrar vad Eliott lärt sig från kubb-CM och hur han ska
använda dessa lärdomar i FIF. Han påstår att han har en bra strategi för kubb, som han kallar ”F-kubb”.
Detaljerna är dock konfidentiella, för han påpekar att det kan finnas spioner från andra sektioner som lyssnar.
Alexander Bohlin undrar vilken sport Eliott anser är den bästa vattensporten under sommar-OS. Han tycker det
är vattenpolo, eftersom han gillar handboll. Joel Jansson undrar vad Eliott gör om kubb-karriären fallerar. Han
skulle nog satsa på att bli handbollsspelare då. Albin Blomster undrar vilket arrangemang Eliott helst skulle
vilja arrangera med FIF. Kubb. TalP-ankan vinner ank-racet. Rebecka Mårtensson undrar dröm vilket Elliotts
dröm-FIF-arrangemang är. Han tycker brännboll är kul, så det (utöver kubb). Elmer Svedenkrans undrar om
Eliott kan göra fler armhävningar än alla andra. Han gör 33 stycken.

Hugo Bäckman är 21 år, går TM20 och har inte körkort. Han söker för att han älskar att idrotta och
tränar varje dag. FIF-arrangemang har alltid varit hans favoriter på sektionen. Han vill kämpa för sektionens
välmående och ge tillbaks till sektionen. Han vill gärna ha fler samarrangemang med andra sektioner, så att
en får träffa andra sektioner mer som icke-sektionsaktiv. Albin Blomster undrar vilket samarrangemang Hugo
helst vill hålla, vilken idrott och med vilken sektion. Han tycker att Data var bra på volleyboll. F måste visa
dem vilka som bestämmer tycker han. Simon Norin undrar vilken post Hugo är intresserad av. CM-ansvarig
eller materialare, om han vill vara lat. Joel Jansson undrar vilken sektion Hugo tror är sämst på volleyboll. Han
säger att Teknisk design är rätt korta, så de kanske skulle vara dåliga på volleyboll. Nils Backlund undrar hur
många kilometer i veckan Hugo anser att en ska springa. Han tror att en kan komma upp i 150 km per vecka
i ”Fucka FIF”. Överlag är kanske 10 km per dag rimligt. Joel Jansson undrar om Hugo ska ”fucka” sig själv om
han blir invald. Ja, det är hans tanke. Foc-ankan vinner ank-racet. Oscar Litorell undrar vad Hugo tycker om
att byta namn på”dödsfysen” till ”dödsmysen”. Han tycker att ”no pain no gain”, så han tycker att FIF istället
ska ha ett hårdare namn om något. Typ ”helvetesfysen”. Jonathan Axelsson undrar hur Hugo ska se till att det
nya matchstället bevaras och att folk inte missfärgar det i tvätten. Han orkar oftast inte tvätta själv, så tror på
det som en lösning, att inte tvätta alls.

Sektionsmötet beslutar

att välja Jozef Zoltan, Elias Guedra, Hugo Claesson, Hugo Bäckman, Viktor Sundström och Johannes Ask
till ledamöter i FIF.

Talman David Bååw ajournerar mötet i tio minuter från 22:45.

§14 Propositioner

§14a ”Proposition om justerare”
Sektionsordförande Erik Broback presenterar styrelsens proposition. I dagsläget är stadgan oklar gällande hur
många justerare som ska väljas varje sektionsmöte. Styrelsen vill göra det tydligt hur många det ska vara enligt
praxis, alltså att mötet ska välja två justerare.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla propositionen i sin helhet.
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§15 Motioner

§15a ”Motion om Stärka kräldjursvårdarens status”
Kräldjursvårdare Viktor Sundström presenterar motionen. Han berättar att de pratat om förbättringar av pos-
ten som kräldjursvårdare under aspningen och även diskuterat det efter att det varit lågt söktryck. Han påpekar
att sektionsmötet nästan valde in en inkompetent kräldjursvårdare senaste mötet, vilket är dåligt. Det ska inte
finnas några kräldjur på Focus, men det kan lätt ske om någon av kommittéerna har det som ett gosedjur eller
på sitt märke. Han menar på att kräldjusrvårdaren behöver ha insyn i kommittéernas aktivitet, vilket skulle
innebära tillgång till deras lokaler. Viktor fortsätter med att förklara att kräldjursvårdaren är en gammal post
på sektionen. Det finns därför förlegade formuleringar i beskrivningarna av postens åligganden. Exempelvis står
det att kräldjursvårdaren ska gå runt med Tilde i koppel. Han påpekar även att det står att kräldjursvårdaren
ska gå på samtliga arrangemang, men att det är omöjligt då det hålls samtidiga arrangemang. Viktor vill även
att kräldjursvårdaren ska bli subventionerad av sektionen för arrangemangen denne går på. Han föreslår dock
att kvittot för en biljett måste ges till sektionskassören inom en kvart efter köp, vilket oftast är omöjligt, så
då kommer detta inte kunna nyttjas för mycket. Det ska enligt honom även vara tydligt i kräldjursvårdarens
arbetsbeskrivning att kräldjur ska förbjudas i alla dess former. Mikael Eriksson undrar hur Viktor tänker att
han ska kunna bestämma över alla kommittéer. Han menar på att det är hans jobb att motarbeta kräldjur hos
kommittéerna, men att han självklart inte kan inte göra något officiellt. Han påpekar att han dock kan nyttja
utpressning och dylikt. Hedvig Wennberg undrar hur det är med föreningar som Finform. Viktor säger att helt
har missat att Finform har en orm i sin logotyp, vilket är problematiskt. Så han säger att sektionsmötet kan
vänta sig en en ny motion med utökad formulering som även täcker föreningar nästa möte. Axel Flordal undrar
om Viktor inser hur många accesser sektionen förfogar över. Det gör han, men han hoppas att mötet inte vet.
Anton Nordbeck tycker att formuleringen ”i så stor utsträckning som möjligt” öppnar upp för kräldjursvårdaren
att vara lat. Viktor säger att han är öppen för att bli misstroendeförklarad om han som kräldjursvårdare skulle
agera lat. Talman David Bååw påpekar att han inte kan bli det, då kräldjursvårdaren officiellt sett inte har för-
troende från sektionsmötet. Alexandru Golic tycker inte att beskrivningarna av kräldjursvårdaren ska ändras,
då posten är gammal och ärorik. Viktor påpekar att Tilde är med i arbetsbeskrivningen och att hon är nyare än
själva posten. Det visar på att beskrivningarna har ändrats tidigare. Han tycker att posten ska förnyas. Anton
undrar vad som egentligen definieras som Focus. Erik Broback upplyser om att finns en tydlig definition av
Focus. Anton tänker att det finns accesser utöver de på Focus som sektionen förfogar över. Erik säger att detta
är korrekt.

Sekreterare i styrelsen Victor Salomonsson presenterar styrelsens motionssvar. De är måna om att kräldjur
ska hållas borta från Focus, men vill inte att kräldjursvårdaren ska leta på andra ställen. De håller med om
att Tilde inte behöver kopplas och att det är jobbigt att gå på allt. Men styrelsen anser att det ska tas på ett
styretmöte istället för ett sektionsmötet och yrkar på att avslå motionen i sin helhet. Viktor Sundström menar
på motionssvaret inte föreslår några lösningar för att se till att kräldjur inte representerar kommittéerna, då
detta har hänt tidigare. Han saknar även förslag på hur söktrycket ska ökas till posten. Axel Flordal yrkar på att
ändra tredje att-satsen i motionen till att ålägga styrelsen att göra ändringarna. Erik Broback replikerar med att
praxis varit att styrelsen ska ändra i arbetsordningar och att sektionsmötet ändrar i stadgan och reglementet.
Om det skulle skapas praxis för att sektionsmötet ska ändra arbetsordningar så kommer styrelsen alltid behöva
konsultera sektionsmötet i sådana frågor. Detta är krångligt och det bör skrivas i stadga och reglemente om så
önskas i allmänhet. Alexandru Golic håller inte med om att kräldjuren tagit sig in, för han har inte personligen
sett några kräldjur på Focus. Han anser att det är viktigare att se över Nollans kurs i Python, så att den inte
kommer in.

Sektionsmötet beslutar

att avslå motionen i sin helhet.
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§15b ”Motion om phaddergrupper”
Motionärerna Alexandru Golic och Joseph Löfving presenterar motionen. De berättar att det på senare tid
har funnits tryck från högskolan gällande hur Mottagningen kan förändras. Vissa personer på högskolan har
visat sig kritiska till dessa förslag. Motionärerna förklarar att en av idéerna har varit att ta bort självdekla-
rationen och att Nollan ska få välja phaddergrupp själva. de tycker att det är dåligt att detta diskuterats så
att sektionen inte fått vara delaktiga. De vill därför sätta på pappret att sektionen vill att högskolan inte ska
försöka genomföra förändringar utan att förankra detta med sektionen först. Motionärerna berättar att de vill
göra ett ändringsyrkande på den andra punkten i motionen, efter diskussioner med FnollK, då det har funnits
viss tveksamhet kring vad som kan räknas som större förändringarsom skulle behöva förankras med högskolan.
Motionärerna yrkar därför på att stryka den andra punkten och ersätta med sin nya formulering.

Sekreterare i styrelsen Victor Salomonsson presenterar styrelsens motionssvar. De håller med på alla punk-
ter och vill att mottagningen ska vara enligt sektionens vilja. De påpekar att det alltid är bra med ett papper
på det hela. De yttrar sig dock ej i om motionen ska bifallas eller ej, då det handlar om att sektionsmötet
ska delge sin åsikt till styrelsen. Joseph Löfving kan hålla med om att sektionen inte kan bedriva verksamhet
som strider mot högskolans vilja, men han tycker ändå att förändringar bör förankras i sektionen. Styrelsen
håller med enligt Erik Broback och han säger att de har blivit lika ”tagna på sängen” så att säga. De är i
diskurs med högskolan och tycker inte att förändringen är bra. Anton Nordbeck vill höra från styrelsen och
FnollK hur de tror att denna motion skulle påverka dialogen. Felix Hörnfeldt svarar att FnollK inte tror att det
kommer påverka så mycket. De har pratat mycket med motionärerna och förstår att det är ett ”formalia-krig”
det handlar om. De är dock osäkra på om det kommer påverka i diskussionen, men det kan vara bra att ha.
FnollK är okej med motionen med ändringsyrkandet. Styrelsen håller i stort sett med enligt Erik. Motionen
kommer kanske inte påverka så mycket, då alla parter håller med om att sektionen tycker som den gör. Men det
är bra att ha det i skrift. Lucas Kuszli tycker att det inte kan skada att sektionsmötets åsikt finns på papper.
Joseph har tolkat det som att ett argument i diskussionerna varit att det finns ett mörkertal med folk som inte
gillar mottagningen och att motionen skulle kunna hjälpa mot detta argument. Jessica Preiman undrar vad
sektionen kan göra som får störst påverkan i diskussionen med högskolan. Erik säger att styrelsen inte riktigt
vet vad som påverkar mest. Styrelsen kommer fortsätta att prata om det och FnollK, både nuvarande och fram-
tida, kommer diskutera det hela internt och med programansvariga. Han kan inte säga om det finns någon bästa
åtgärd. Mikael Eriksson flikar in med att en alltid kan kontakta programansvariga personligen med sin egen åsikt.

Anton Nordbeck undrar om motionen kan påverka relationen med högskolan på lång sikt. Erik Broback sä-
ger att det kan det nog. Motionen kommer påverka relationen negativt, men det är oundvikligt och den kommer
troligtvis inte påverka så mycket. Nils Backlund tycker att det finns en poäng i att se över phaddergruppssyste-
met. Felix Hörnfeldt säger att FnollK alltid utvärderar hur systemet fungerar efter varje mottagning. De ställer
sig neutralt i hur systemet ska se ut, men tycker att det är bra att det förankras i sektionen. Han påpekar att
de skickat ut en enkät till sektionen, som fått cirka 180 svar, vilka delgetts till programansvariga. Han förklarar
att FnollK diskuterar kontinuerligt med programansvariga och försöker få in åsikter från sektionen. De kommer
diskutera frågan med nästa års FnollK, försöka lämna över frågan så bra som möjligt och hjälpa de nya i dis-
kussionen. Felix menar på att FnollK gör så gott de kan i det hela. Alexandru Golic förklarar att poängen med
motionen inte är att sektionen ska låsa sig, utan att förtydliga att sektionen vill bestämma över eventuella för-
ändringar av mottagningen. Annars är alternativet att lägga sig och bara ta förändringar från högskolan enligt
honom. Marcus Johansson håller med om idén med motionen. Han vill nämna att han inte tycker att idéerna
från högskolan är orimliga med sina förslag och att han håller med till viss del i att phaddergruppssystemet kan
behöva ändras. Han menar på att många nya kan fastna i ett sammanhang innan de har hunnit utvecklas på
Chalmers, vilket många gör under sin tid här. Han tycker också det är värt att fundera över systemet och inte
bara hålla fast i saker för att en själv är nöjd med det. Han vill även påpeka att de flesta sektionerna har ett
”generiskt” phaddergruppssystem och att detta kan åstadkomma det som motionen påstår åstadkoms med det
nuvarande på sektionen, enligt honom. Joseph köper att det kan finnas en poäng i att ändra systemet och förstår
att folk från högskolan vill vara med. Han är inte helt mot förändring, men vill att det ska förankras i sektionen
och att ingenting ska tvingas på sektionen. Joseph tycker inte heller att motionen är en konflikteskalering, utan
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tycker att den är diplomatiskt skriven. Den är inte aggressivt menad, utan han vill bara att högskolan prata
med sektionen. Mikael tycker att det är ett problem att frågorna har tagits upp i forum där det är irrelevant,
enbart för att få medhåll som han ser det. Det är främst därför styrelsen håller med om punkterna i motionen.
Gustav Nilsson yrkar på att sätta streck i debatten.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten.

Thomas Arthursson undrar om det fanns frågor om phaddergruppssystemet i enkäterna som FnollK tagit upp.
Felix Hörnfeldt berättar att FnollK skickade ut en enkät specifikt om phaddergruppssystemet i läsperiod fyra
föregående läsår. Han berättar även att i Nollanenkäten frågades det främst om hur Nollan har upplevt systemet
och om de känt sig indelade i fack. Men den som främst menas är den från läsperiod fyra. Erik Broback tycker
det är bra att folk har åsikter och lyfter att sektionsmedlemmar alltid kan vända sig till styrelsen om de har
idéer gällande phaddergruppssystemet.

Sektionsmötet beslutar

att stryka punkten ”Större förändringar i Mottagningen bör förankras väl hos högskolan, kåren,
sektionsstyrelsen, FnollK och phaddrar” och ersätta den med punkten ”Relationen till högskolan är
viktig, och synpunkter på mottagningen därifrån är välkomna, men bör underbyggas och förankras med
sektionsstyrelsen, FnollK och phaddrar för att få till en så konstruktiv utveckling som möjligt”.

att bifalla motionen i sin helhet med ändringsyrkandet.

Joseph Löfving vill gärna att beslutet ska anses enhälligt, så yrkar därför på att rösta om huruvida beslutet ska
anses enhälligt eller ej.

Sektionsmötet beslutar

att anse beslutet om att bifalla motionen med ändringsyrkande som enhälligt.

Talman David Bååw meddelar att det tillkommit presidiet att Alexander Bohlin troligtvis behöver lämna mötet
innan dess slut. Han yrkar därför på att ersätta Alexander Bohlin som justerare tillika rösträknare med Joseph
Löfving.

Sektionsmötet beslutar

att ersätta Alexander Bohlin som justerare tillika rösträknare med Joseph Löfving.

§15c ”Motion om ny sektionslogotyp”
Motionären Alexandru Golic presenterar motionen. Han förklarar att han tycker att den nuvarande logotypen
för sektionen är ganska förlegad och ”cringe”. Han påpekar att om en tittar noga består den bara av två färger.
Den saknar en viktig färg; röd för TM. Alexandru har kommit fram till en ny design och han vill ha den som
logotyp istället. Axel Flordal påpekar att den nya logotypen kan vara jobbig för tygmärken, då den har en
gradient och att konturerna är suddiga. Alexandru säger att han kan fixa en märkesvänlig version. Isak Duvgren
undrar hur en ska måla den föreslagna logotypen på Olgas trappor. Alexandru demonstrerar på tavlan hur mär-
ket kan målas enkelt. William Forsberg undrar hur Alexandru kom på detta ”mästerverk”. Han förklarar han
numera går masterna och att detta är som att använda fusk i Dark Souls. Nu sitter han i Djungelpatrullen, där
hans medsittande går kandidaten fortfarande och han skrattar åt deras lidande. Logotypen är vad han tänker
på när han föreställer sig sina medsittande. Joel Kristensson undrar om förslaget är hela logotypen eller om
den är beskuren. Alexandru försäkrar att det är hela förslaget. Isac Borghed gillar att förslaget har alla färger
i sig. Han undrar om Alexandru kan förvränga logotypen så att den får formen av ett f. Han menar att det är
uppenbart för alla F:are att det är sektionens logotyp, så behöver inte omforma den. Anton Nordbeck undrar om
förslaget inte passar bättre som Djungelpatrullens logotyp. Alexandru förklarar att han inte menade att logoty-
pen nödvändigtvis representerar Djungelpatrullen, utan de som går kandidaten. Axel undrar om det kan finnas
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några upphovsrättsliga problem med förslaget, då det inte är en originell design. Alexandru menar att den inte
är varumärkesskyddad och att det inte är någon upphovsrätt på designen. Sanna Berntsson vill ha ett tygmär-
ke av designen även om motionen inte bifalles. Alexandru säger att han kan beställa märken med designen ändå.

Sekreterare i styrelsen Victor Salomonsson presenterar styrelsens motionssvar. De tycker att det är bra med
inklusivitetstänket och håller med om att det ”är fett kefft att vara cringe”. De tänker dock att det kan vara
upphovsrättsligt jobbigt med den föreslagna designen, då sektionen inte kan skydda logotypen. De gillar även
det gamla F:et som är den nuvarande logotypen. Styrelsen yrkar därför på att avslå motionen i sin helhet.
Axel Flordal tycker att det nuvarande märket har en elegans. Han tänker att de kan ”spicea till” med regnbågs-
bakgrund. Han tror att det finns andra sätt att utveckla sektionens logotyp som inte innebär att byta ut den
helt.

Sektionsmötet beslutar

att avslå motionen i sin helhet.

§15d ”Motion om kvällsrapporter”
Motionären Axel Flordal presenterar motionen. Han förklarar att det på Focus arrangeras många olika ar-
rangemang och att det alltid finns olika förutsättningar och krav. Han säger att det kan vara svårt att veta
vad arrangörer behöver, både nya och erfarna. Axel tycker därför att det ska implementeras kvällsrapporter på
Focus, så att sektionen lättare kan bedöma vad som behöver förbättras. Tony Millberg undrar om Axel tänker
att gemene sektionsmedlem ska kunna läsa rapporterna eller bara styrelsen. Han menar på att de främst är till
styret eller Djungelpatrullen, för att kunna göra förbättringar. De är inga rapporter som ska finnas tillgängliga
för alla enligt honom. Anton Nordbeck undrar varför detta är en motion och inte bara något som styrelsen
eller Djungelpatrullen kan implementera själva. Axel har sagt det till DP och styrelsen påstår han, men de sa
nej. Styrelsen menar på att de inte diskuterat frågan. Frida Krohn förstår inte riktigt vilken information som
ska framkomma av rapporterna. Hon undrar om det inte skulle bli jobbigare att arrangera på Focus om detta
implementeras. Axel menar främst att folk ska kunna skriva vad de inte vet, så att ett dokument exempelvis
kan skapas för att underlätta i framtiden. Frida förstår inte vad som ska framgå. Axel tänker att många märker
vad de gör fel under arrangemanget och att det ska kunna ges information till senare arrangörer. Joseph Löfving
undrar om han har ett konkret exempel från Gasquen, där de använder ett liknande system. På Gasquen tar
arrangörer upp allt som hänt under arrangemanget och synpunkter gällande lokalen, så att förbättringar kan
göras. Ludvig Nordqvist undrar om detta förslag ska gälla alla arrangemang på Focus. Axel tänker att det ska
gälla alla bokningar på Focus, men att rapporten alltid ska kunna skippas om den anses onödig. Det ska inte
vara obligatoriskt. Ludvig undrar om han menar ett mer frivilligt system. Axel menar att det ska vara upp
till styrelsen eller Djungelpatrullen att bestämma när det är relevant med en kvällsrapport. Alexandru Golic
undrar vem Axel tänker ska läsa dessa rapporter. Han säger att det beror på implementationen. Det kan vara
styrelsen eller rustmästaren eller hela Djungelpatrullen. Han tycker att någon får ha lite ansvar för att läsa
rapporterna och dokumentera relevanta saker, så att förändring kan ske. Axel menar att rapporterna kan vara
mer eller mindre omfattande. Filip Bergqvist undrar vad som ska gälla för arrangemang som inte har ett tydligt
slut. Axel tänker att om arrangörer lämnat får rapporten antingen skrivas senare med hela gruppen, eller så får
ansvarig lösa det själv. Han tycker att arrangörerna kan försöka samla ihop information på ett bra sätt under
arrangemanget. Alexandru undrar om det ska finnas konsekvenser för att inte skriva en kvällsrapport. Axel
tycker det och föreslår exempelvis en deposition. Lucas Kuszli tycker det är konstigt att tvinga arrangörer att
göra det med deposition, när de egentligen bara delger information för att hjälpa till. Axel säger att det kan
vara ett annat ”straff” istället, det behöver inte vara deposition.

Sekreterare i styrelsen Victor Salomonsson presenterar styrelsens motionssvar. De tycker att det är en bra
idé, då liknande system redan implementeras vid större arrangemang. De tycker att det är bra att de får läsa
rapporterna. De påpekar att det finns mycket detaljfrågor, men att motionen ej bestämmer implementationen,
så styrelsen kan implementera det i samråd med andra. Frida Krohn säger att hon som rustmästare var noga
med att alltid gå genom kontraktet med hyresgästerna och träffade alltid de som hyrde för att kolla så att de
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visste allt. Hon tror att förslaget kan innebära för mycket arbete för rustmästaren och krångla till arrangerande
en del. Hon påpekar att det kan vara svårt att bedöma vad som är och inte är ett arrangemang som ska rappor-
teras. Sanna Berntsson berättar att under större arrangemang så gör i alla fall F6 alltid en sammanställning av
kvällens tankar. Förslaget spelar inte någon större roll för henne som sexmästare, utan hon tänker att det bara
blir mer tydligt för arrangörer vad som bör vara med i en sammanfattning. Lucas Kuszli tycker det att blir dumt
att göra en kvällsrapport på alla arrangemang, utan påpekar igen att det redan görs liknande utvärderingar
under större arrangemang som behöver det. Alexandru Golic håller med och tror att det kan bli svårt att få en
helhetsbild, då arrangemang kan skilja sig mycket. Han tycker inte att det är fel att ha någonstans att skriva
saker arrangörer anser kan förbättras, men han tycker att det blir bökigt om det ska göras för varje arrange-
mang. Tony Millberg kan lätt se ett system där sektionen har ett formulär där arrangörer skriver om det finns
problem när det är behov, istället för att göra en rapport varje gång. Lucas tänker också att det kan vara bra att
göra en guide till hur en arrangerar på Focus. Sanna tycker att det kan vara bra med ett liknande system just
under mottagningen, så att inte information försvinner när många arrangemang hålls. Mikael Eriksson tycker
att det är onödigt att diskutera motionen om en inte vill yrka på någon ändring, då motionen inte fastslår någon
specifik implementation. Han yrkar på att sätta streck i debatten.

Sektionsmötet beslutar

att sätta streck i debatten.

Anton Nordbeck ser det som att frågor om implementationen är onödiga, då han tror att styrelsen kommer
skapa ett rimligt system och utvärdera det kontinuerligt. Han anser att det mest är en fråga kring om det kan
vara en bra idé att ha en kvällsrapport. Hugo Spencer anser att det har hörts i debatten att folk har bra idéer
för systemet och att det kan vara vettigt i vissa situationer. Därför tycker han det är rimligt att låta styrelsen se
över en möjlig implementation av ett sådant system, vad det i praktiken än kommer innebära i slutändan. Axel
Flordal förklarar att han medvetet skrev motionen öppet för att det ska kunna ses över av styrelsen och att
något implementeras. Han vill inte att ett specifikt system ska fastslås. Alexandru Golic ser att det kan finnas
potential med systemet. Han yrkar på att motionen ändras så att styrelsen istället ska undersöka det hela och
inte implementera nödvändigtvis implementera något. Axel jämkar sig med detta.

Sektionsmötet beslutar

att ändra yrkandet i motionen från ”styret ska införa ett system...” till ”styret ska undersöka
implementationen av ett system...”

att bifalla motionen i sin helhet med ändringsyrkandet.

§15e ”Motion om engångsartiklar på Focus”
Motionärerna Axel Flordal och Nils Backlund presenterar motionen. De berättar att sektionen har porslin och
att arrangeras många tillställningar där det inte används, men där det är lämpligt att använda det. De menar
att de då främst gäller för arrangemang på Focus, då porslinet är nära och kan diskas lätt. De listar priser för
engångsartiklar och säger att sektionen kommer spara pengar och göra ett mindre avtryck på miljön genom
att använda porslin. De påpekar att det kommer ta tid att diska allt, men att det är värt det i längden. De
berättar att det idag tog en timme att diska allt för efter middagen som serverades till sektionsmötet och att
de städade samtidigt. De menar därför på att diskningen in adderar så mycket extra tid till arrangerandet. De
yrkar därför via motionen på att sektionens arrangemang på Focus ska använda porslin om det går. Ludvig
Nordqvist undrar om detta innefattar phaddergruppers arrangemang. Nej, det innefattar endast arrangemang
av sektionen, menar motionärerna på. Inte heller ohmsistar räknas. Isac Borghed tycker att det är rimligt på
”finare” arrangemang, men att det kan bli mycket porslin som går sönder under ”fulare” arrangemang. Har detta
tagits hänsyn till undrar han. Axel menar på att det inte arrangeras så många fula arrangemang av sektionen
på Focus och att det i så fall kan göras undantag för dessa, om ett sådant yrkande görs. Lucas Kuszli undrar om
pubrundan räknas, för då är det mycket disk i cirkulation. Axel menar på att det inte är så många som köper
mat under pubrundan, så detta förslag kommer inte innebära stora mängder disk. Nils drar en parallell till
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Gasquen och förklarar att det fungerar där med enbart porslin. Rebecca Baker vill lyfta att det kan vara svårt
att bedöma vilka arrangemang som har en större risk för porslin-svinn och inte. Axel menar på att det kommer
bli mer svinn, men anser att det inte är tillräckligt mycket för att se det som ett stort problem. Filip Bergqvist
undrar om ett nytt system för att ersätta söndrigt porslin bör införas, då denna motion ökar sannolikheten för
detta. Nils säger att det kan behövas något sådant och att detta kan kollas på av F6. Filip påpekar att normalt
slitage är annorlunda för olika arrangemang. Axel håller inte med. Gustav Nilsson menar på att även svinn
av bestick hade ökat markant om förslaget infördes. Han tar Focus egna bestick som exempel. Motionärerna
erkänner att de inte tänkt på det. Nils Nerpin undrar hur motionen förhåller sig till pong. Axel menar att det
inte är huvudsyftet med motionen och dessa situationer kan ignoreras.

Sekreterare i styrelsen Victor Salomonsson presenterar styrelsen motionssvar. De gillar miljötänket och tyc-
ker motionen är ett härligt initiativ. De anser dock att implementationen kan försvåra vissa arrangemang och
att det kan bli stort svinn. De yrkar på att avslå motionen i sin helhet. Axel Flordal yrkar på att styrelsen ska
kunna göra undantag om det anses finnas större risk för svinn. Anton Nordbeck vill påpeka att sektionen på
längre sikt kan införskaffa porslin även tåler ”fulare” arrangemang. Rebecca Baker tycker att det kan vara ett bra
förslag för de som inte arrangerar så ofta. Hon påpekar attd et dock kan bli mycket jobb för Djungelpatrullen
som arrangerar varje vecka. Tony Millberg påpekar att vissa arrangemang involverar kastande och att det då
är dåligt med porslin. Anton förklarar att han tidigare menade att de kunde införskaffa tallrikar i plast och inte
porslin. Lucas Kuszli vill gärna inte diska mer, då Djungelpatrullen redan diskar mycket. Joseph Löfving tar
upp en prövningsperiod för motionen som ett förslag. Pelle Backlund påpekar att det kommer kosta pengar att
behöva diska mer. Han tror att det finns andra förändringar som kan vara bra för miljön. Axel menar på att
motionen är ett steg framåt för att använda de resurser sektionen har. Han tror förslaget är positivt överlag.
Rebecca vill styrka argumentet med att det är jobbigt för de som arrangerar ofta. Mikael Eriksson vill lägga på
ett yrkande på Axels yrkande gällande en prövoperiod. Nils Backlund vill påpeka att det mesta kommer göras
under ett arrangemang och inte ta tid efteråt. Gustav Nilsson påpekar att Djungelpatrullen gärna vill vara
med under många av sina arrangemang och inte bara stå i köket och diska. Rebecca vill påpeka att matlagning
under Djungelpatrullens arrangemang ofta pågår under längre delar av arrangemanget och att det då är svårt
att diska samtidigt. Alexandru Golic menar att det blir en stor förändring för Djungelpatrullen, i och med att de
arrangerar så ofta. Djungelpatrullen är ifrågasättande till idén och han anser att det nog bör göras en mildare
utvärdering av det hela. Någon föreslår att sektionen kan införa en förening som heter ”Discjockey” som bara
diskar. Jakob Lindberg undrar varför arrangörer inte bara kan uppmuntras till att använda porslin istället för
att göra det till ett påbud. Axel menar på att arrangörer då inte kommer ändra sig. Rebecca funderar på om
sektionen kan införa något liknande som subventionen för vegetarisk mat, för att uppmuntra till att använda
porslin. Anton Nordbeck påpekar att de flesta som inte är Djungelpatrullen är positiva till förslaget. Han förstår
att det är jobbigt att diska en gång i veckan, men han tycker att det borde kunna provas mjukt. Rebecca kan
tänka sig att testa några arrangemang och se hur det går.

Sektionsmötet beslutar

att avslå motionen i sin helhet.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§17 Dumvästutdelning

Nomineringarna är som följer:

• Lucas Kuszli nomineras av Pelle Backlund.
”Lucas Kuszli är dum, han strandade oss på Arlanda?”
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• Albin Blomster nomineras av Anton Nordbeck.
”Albin Blomster för att han yrkade på votering”

• David Bååw nomineras av anonym.
”Den som bokade en möteslokal utan eluttag”

• Mijo Thoresson nomineras av David Bååw.
David Bååw nominerar Mijo Thoresson för att han avslöjat för mötet vem den anonyma personen som
nominerat David till Dumvästen var, fast denne explicit uttryckt i sin nominering att den ville vara
anonym.

Sektionsmötet beslutar

att Lucas Kuszli var dummast.

Efter noggrann jämförelse med föregående dumvästinnehavare Nils Nerpin går mötet till beslut.

Sektionsmötet beslutar

att ge Lucas Kuszli Dumvästen.

§18 Mötets avslutande

Mötet avslutas 01:01 av talman David Bååw.
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Signaturer

En signatur på den här sidan avser hela sektionsmötesprotokollet 22/23:SEKT–02. Det sker elektroniskt via
digitalt ID. Kontakta talmanspresidiets sekreterare på talman.sekr@ftek.se vid kontroll eller övriga frågor.

David Bååw
Talman

Filip Bergqvist
Justerare

Samuel Martinsson
Sekreterare

Joseph Löfving
Justerare
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Förteckning över bilagor

A Verksamhetsberättelse Focumateriet 21/22

B Revisionsberättelse Focumateriet 21/22

C Proposition om justerare

D Motion om Stärka kräldjursvårdares status

E Motionssvar till motion om Stärka kräldjursvårdares status

F Motion om phaddergrupper

G Motionssvar till motion om phaddergrupper

H Motion om ny sektionslogotyp

I Motionssvar till motion om ny sektionslogotyp

J Motion om kvällsrapporter

K Motionssvar till motion om kvällsrapporter

L Motion om engångsartiklar

M Motionssvar till motion om engångsartiklar
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Focumateriet
Verksamhets berättelse 21/22

Verksamhets berättelse
Focumateriet 21/22

Foc har under året haft ett hårt tryck på Flipper spelen som där med har krävt mycket under
hållning. Många high scores har blivit slagna. I sann flipper anda har även flipper turnering
anordnats.

På grund av olycka av det värsta slaget har dricko fått bekymmer i och med dess kyl-
ningssystem inte tål hammar slag. Det sprillans nya systemet focpay 2.0 har implementerats
med lagom framgång då dess föregångare fick problem. Detta gjorde att försäljningen av läsk
och godis blev problematisk och arbete kommer fortsätta för be sättningen.

Foc har anordnat både foc kör och flipper dup med total framgång.

Vidare har nyhets rapportering skett fel fritt under sektions mötena där oberoende, äk-
ta, journalism har skett utan inflytande från styrets klor. Försäljning av läsk och annat på
sektionsmöten har också fungerat enligt plan.

En aspning av hög kvalité och nya revolutionerande äventyr liga arrangemang har fram förts
av focumateriet.

Utöver detta har foc 21/22

• Letat efter flaskan Åke.

• Arbetat för mer kackalorum.

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

• Utreda möjligheten att ut öka sortimentet med Focumateriet relaterade artiklar

V.E.S. Focumateriet



REVISIONSBERÄTTELSE
2022-11-29
Foc 21/22

Revisionsberättelse Foc 21/22

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen för Foc 21/22. Det är ordförande Martin Berg-
ström och kassör Jonas Bohlin som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att bokföringslagen tillämpas vid uppförande av årsbokslut. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och kommitténs tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som kommittén gjort när den upprättat årsbokslutet samt att
utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Kommittén har enligt vår be-
dömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller reglemente. Vi tillstyrker att sektions-
mötet fastställer redovisningen för kommittén och beviljar ordförande och kassör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Göteborg, Tisdag den 29:e november 2022

Revisorerna genom

Tobias Gabrielii
Revisor

Revisor
Tobias Gabrielii
revisor.1@ftek.se

http://www.ftek.se/revisor
revisor@ftek.se

Revisor
Alexandru Golic
revisor.2@ftek.se



Sektionsstyrelsen
Proposition

Justerare
2020-11-28

Fysikteknologsektionen

Proposition om justerare

Bakgrund

Under r̊adande praxis justeras sektionsmötesprotokoll av totalt 4 personer och styrelsemötes protokoll
av totalt 3 personer. Detta till trots säger v̊ara styrdokument att b̊ada protokollen ska justeras av 2
justeringspersoner/styrelseledamöter. D̊a styrelsen anser att dagens niv̊a av personer som ska justera
deras protokoll är tillräcklig, bör stadgan uppdateras för att göra det r̊adande läget tydligt för alla
läsare.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att göra följande ändring i stadgan:

6.2.3 Protokoll förs vid styrelsemöte, justeras av tv̊a styrelseledamöter en av mötet vald justerare
och ansl̊as senast tv̊a läsveckor efter mötet.
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Motion om

Stärka kräldjursv̊ardarens status

Viktor Sundström, Tess Ellertsson, Alfred Weddig

Bakgrund

Trots en otrolig aspning s̊a var söktrycket till funktionärsposten kräldjursv̊ardare l̊agt. Även om prestigen
och en nära relationen till Tilde är förm̊aner som talar för sig själva s̊a ser pragmatikern att detta inte
är tillräckligt för att ha ett högt söktryck. Exempelvis valdes p̊a det senaste sektionsmötet en person
som framförallt utmärktes av dennes okunskap om kräldjur. En av kräldjursv̊ardarens underförst̊adda
uppgifter är just att h̊alla kräldjur borta fr̊an Focus. Det är högst problematiskt att kräldjursv̊ardaren
har sv̊art att känna igen ett kräldjur. Statistiskt sett s̊a borde sannolikheten att det finns en kandidat
med åtminstone en nöjaktig kunskapsniv̊a om kräldjur öka om det är fler sökande. Allts̊a föresl̊as det att
förm̊anerna för kräldjursv̊ardaren ses över.

Utöver detta s̊a är kräldjursv̊ardaren begränsad i sin uppgift att h̊alla kräldjur borta fr̊an Focus d̊a
denne inte har tillg̊ang till m̊anga utrymmen där det skulle kunna samlas kräldjur som förbereder sig p̊a
en fullskalig invasion av Focus. Ett uppenbart exempel p̊a detta är rummen. Samtliga ovve-kommittéer
har haft ett kräldjur som logotyp vid n̊agot tillfälle, DP 17/18 hade en krokodil, FnollK 2010 en ödla,
F6 15/16 en sköldpadda och F6 01/02 en orm. Till detta kommer att det finns starka misstankar om att
hela styret egentligen är reptiler. Det ter sig orimligt att dessa organisationer f̊ar ha obevakade lokaler i
direkt anslutning till Focus! Speciellt d̊a kommittéerna har en tendens att införskaffa fysiska gosedjur av
djuren p̊a sina logotyper. Ett gose-kräldjur är fortfarande ett kräldjur! En del av lösningen p̊a b̊ada dessa
problem blir att utöka kräldjursv̊ardarens accesser till åtminstone samtliga rum, men för säkerhets skull
bör kräldjursv̊ardaren f̊a samtliga accesser som sektionen kan tilldela. Dessutom bör Djungelpatrullen,
F6 och FnollK f̊a sina maskotar godkända av kräldjursv̊ardaren innan dessa offentliggörs till övriga
sektionen.

Kräldjursv̊ardaren är en av de äldsta posterna p̊a sektionen och det märks i arbetsbeskrivningen. I
nuläget sägs det att Tilde ska medföras i koppel till varje aktivitet p̊a sektionen. Tilde är 30 år gammal och
är s̊a tam en slang kan bli, tanken att ha ett koppel till Tilde är omodern och g̊ar emot de senaste årens
praxis där Tilde aldrig kopplats. Arbetsbeskrivningen menar ocks̊a att Tilde ska medföras vid varje av
Fysikteknologsektionen anordnad aktivitet. Detta är inte en rimlig arbetsbörda d̊a det ofta förekommer
arrangemang som krockar med varandra. Vare sig Tilde eller kräldjursv̊ardaren har möjlighet att vara
p̊a tv̊a ställen samtidigt.

I och med att reglementet förväntar sig att kräldjursv̊ardaren ska delta p̊a arrangemang och dessutom
axla det tunga ansvaret att ta med sig Tilde s̊a känns det orättvist att kräldjursv̊ardaren m̊aste st̊a
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för eventuella avgifter till arrangemangen. En subventionering av kräldjursv̊ardarens biljetter är allts̊a
rimlig. Idealt sett hade kräldjursv̊ardaren g̊att gratis p̊a alla arrangemang, men sektionen har i dagsläget
väldigt m̊anga stora utgifter och en riktad satsning p̊a kräldjursv̊ardaren kan kännas som en felaktig
prioritering. Därför föresl̊as att kräldjursv̊ardarens biljett subventioneras av sektionen endast om ett
verifikat är sektionskassören tillhanda inom 15 minuter fr̊an biljettköpet. Detta blir s̊a omständligt att
varje kräldjursv̊ardare troligen bara kommer lyckas n̊agon enstaka g̊ang under sin tid p̊a posten och
p̊averkan p̊a sektionens ekonomi blir försumbar.

Med denna bakgrund är det tydligt att kräldjursv̊ardarens position p̊a sektionen behöver stärkas. Den-
na motion ämnar att b̊ade göra det mer attraktivt att söka posten, men ocks̊a underlätta och förtydliga
kräldjursv̊ardarens arbetsuppgifter.

Yrkande

att Kräldjursv̊ardaren f̊ar samtliga accesser som sektionen förfogar över.

att Kräldjursv̊ardarens biljetter till arrangemang p̊a Fysikteknologsektionen subventioneras om verifikat
är sektionskassören tillhanda senast 15 minuter fr̊an biljettköpet.

att Ändra tredje punkten p̊a kräldjurv̊ardarens arbetsbeskrivning

fr̊an

3 Specifika åligganden

Det åligger Kräldjursv̊ardaren:

att handha Tilde, som är sektionens slang.

att i koppel medföra Tilde vid varje av Fysikteknologsektionen anordnad aktivitet.

till

3 Specifika åligganden

Det åligger Kräldjursv̊ardaren:

att handha Tilde, som är sektionens slang.

att i s̊a stor utsträckning som möjligt medföra Tilde vid av Fysikteknologsektionen anordnad
aktivitet.

att tillse att ingen kommitté har kräldjur som symbol
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Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Motion om kräldjursv̊ardaren

Bakgrund

Styret är självklart lika m̊ana som vilken annan sektionsmedlem som helst att h̊alla kräldjur borta fr̊an
Focus. Dock s̊a vill vi inte att kräldjursv̊ardaren skall bli för upptagen med att leta i skrymslen efter
potentiella uppror s̊a att de glömmer att se över Focus direkt. Därför anser vi det inte en bra idé att ge
kräldjursv̊ardaren access till andra platser än Focus.

Vidare s̊a h̊aller Styret med om att Tilde har mognat sedan arbetsbeskrivningen senast reviderats
och bör därför inte behöva kopplas längre. Styret anser inte heller att kräldjursv̊ardaren skall behöva
g̊a p̊a alla sektionens arrangemang vilket är ålagt i nuläget och ämnar därför ändra detta samt det
ovannämnda vid nästa revision av styrdokumenten. När detta ändrats s̊a ser vi inte nödvändigheten av
att subventionera biljetter till sektionens arrangemang.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om sektionens åsikter gällande phaddergrupper Alexandru Golic och Joseph Löfving

Motion om

sektionens åsikter gällande
phaddergrupper

Alexandru Golic och Joseph Löfving

Bakgrund

P̊a senaste tiden har det talats om att ändra upplägget kring hur nya studenter tilldelas phaddergrupper
p̊a utbildningsomr̊adet KFM, som F och TM tillhör. Detta är ett förslag som vi anser g̊ar fram för fort,
utan tillräcklig förankring hos studenterna. Mottagningen har haft m̊anga problem under åren — inte
minst i upprinnelsen till att man bytte namn fr̊an ”Nollning” till ”Mottagning” — och det är naturligt
att man fr̊an högskolans sida har åsikter om hur Mottagningen fungerar och utvecklas, men vi anser
att förändringar av större slag bör göras med stor eftertanke, och — framför allt — i samr̊ad med
studenterna.

Med detta i åtanke önskar vi sätta sektionens åsikt i fr̊agan p̊a pränt, för mer konstruktiv och
välförankrad dialog framöver.

Yrkande

att sektionsmötet tillkännager för sektionsstyrelsen

• K̊aren har under l̊ang tid byggt upp en verksamhet som syftar till att främja gemenskap med
b̊ade kurskamrater och äldre teknologer (k̊arens åsiktsprogram §14.3)

• Större förändringar i Mottagningen bör förankras väl hos högskolan, k̊aren, sektionsstyrelsen,
FnollK och phaddrar

• Fördelningen av nyantagna i phaddergrupper som görs av FnollK utgör en grund för en stabil
och utvecklande social tillvaro p̊a Chalmers och i studentlivet

• Phaddergrupperna har m̊anga sidor och ska rymma m̊anga olika individer; de kan inte sam-
manfattas rättvisande med en kort beskrivning

• Pennalism och hets är och kommer alltid vara förbjudet, och ska inte ursäktas med traditioner
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Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Motion om phaddergrupper

Bakgrund

Styrelsen h̊aller med motionärerna p̊a alla punkter och gör v̊art yttersta för att se till att mottagningen
fortsätter enligt sektionens vilja och verkar för de nya studenternas intressen. Därför anser vi att det kan
vara nyttigt att f̊a sektionens åsikt klarlagd i fr̊agan för ha belägg i vidare diskussioner med högskolan. Vi
anser dock inte att vi kan uttala oss varken för eller emot denna motion d̊a det handlar om sektionsmötets
åsikt som skall tillkännages för Styret.



Motion om Ny sektionslogotyp Alexandru Golic

Motion om
Ny sektionslogotyp

Alexandru Golic

Bakgrund

Som känt är har sektionen en logotyp, som används flitigt för att representera sektionen. Tyvärr är denna
logga ganska förlegad. Grafiskt är den utforman p̊a ett gammalmodigt sätt, vilket troligtvis skrämmer
bort m̊anga unga som vill börja p̊a sektionen, d̊a de finner den cringe. Vidare har loggan ganska stora
problem med representation; För det första är den bara svart och vit, vilket helt ignorerar v̊ara kära
röda TM. För det andra ser loggan ganska lugn och stabil ut, vilket ger en fel bild av hur dynamiskt
plugget p̊a F/TM egentligen är.

För att åtgärda dessa problem har jag försökt mig p̊a att designa en ny logga. Denna inkluderar alla
tre färger (svart/vitt/rött) och olika blandningar av dem för att representera sektionens olika delar samt
sammanhörigheten mellan dem. Jag har ocks̊a valt en mer modern form p̊a loggan, som förhoppningsvis
tilltalar den yngre generationen.

Sammanfattningsvis tror jag att den nya loggan är fräschare och modernare än den gamla, samt ger
en bättre bild av hur livet p̊a F egentligen är. Därför tycker jag att sektionen bör byta logga till den.

Yrkande

att ålägga sektionsstyrelsen att byta logga i den grafiska profilen till den bifogade bilden.

Bilaga: Bild p̊a nya loggan
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Figur 1: pink-wojak-elongated.png
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Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Motion om ny sektionslogotyp

Bakgrund

Styret uppskattar motionärens inklusivitetstänk i designen av den nya logotypen och först̊ar verkligen
problematiken med att framst̊a som cringe för de som funderar p̊a att söka till v̊ara program. Dock s̊a
tror vi att vi skulle kunna f̊a problem med att upphovsrättsskydda den nya logotypen vilket hade lett
till problem för att skydda bilden av sektionen. Vi är även redan rätt s̊a förtjusta i den gamla logotypen

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.



Motion om Kvällsrapport p̊a Focus Axel Flordal

Motion om

Kvällsrapport p̊a Focus

Axel Flordal

Bakgrund

P̊a Focus är det m̊anga olika som arrar. Folk med varierande erfarenhet, fr̊an Nollan som arrar för första
g̊angen till DP som har ca. 30 arr p̊a Focus per år. De har dessutom väldigt olika storlek, fr̊an maxade
ET-raj och pubrundor p̊a hela Focus och Hilbert till mysiga spelkvällar i bardelen.

Det vi inte vet är hur det är för dessa olika grupper att arra för att det inte finns n̊agot bra eller
tydligt sett att f̊a feedback eller ens veta att man borde ge det. Är det n̊agot som förstag̊angs arrare
borde f̊a veta s̊a kan det lätt missas, för alla som har koll p̊a lokalen som DP och Styret har väldigt bra
koll p̊a allt. Det gör väldigt lätt att man glömmer hur det var fr̊an början och inte vet vad de specifikt
behöver för extra stöd.

Därför tycker jag att det borde införas ett system med kvällsrapporter till arrangemang p̊a Focus.
Idén kommer fr̊an arrangemang p̊a Gasquen där man i slutet av varje arr f̊ar en lista men fr̊agor som
man ska g̊a igenom för att K̊arledningen och GasqueK ska f̊a en bättre uppfattning av hur det är att
arrangera och vad som händer p̊a Gasquen. Att ha ett liknande system p̊a Focus tycker jag vore en
väldigt rimlig idé.

Vi kan uppenbarligen inte ha samma system eftersom vi har m̊anga fler typer av arrangemang vilket
skulle göra att mycket inte skulle vara relevant för de flesta. Men att ha olika rapporter för stora fest-arr,
mindre fest-arr, och andra arr skulle kunna göra att sektionen f̊ar den feedbacken vi behöver för att
kunna göra Focus till en bättre lokal för alla att arra i.

Detta skulle kräva lite jobb för arrangörerna, men inte s̊a mycket alls. Jag anser inte att det borde
vara en stor rapport som tar mycket tid, men om det finns tankar s̊a bör de höras. Det är ocks̊a ett bra
sätt att se till att arrangörer tänker efter hur arret gick och aktivt skriver ner det som var problem och
d̊a kommer tänka p̊a hur det kan förbättras till nästa g̊ang.

Yrkande

att styret ska införa ett system med kvällsrapporter för arrangemang p̊a Focus.
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Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Motion om kvällsrapport

Bakgrund

Styret tycker att ett rapporteringssystem l̊ater som en bra idé. För de större arrangemangen är detta
redan n̊agot som sker men det skulle kunna göras mer standardiserat samt rapporteras vidare till Styret
s̊a att vi kan följa problemen och trenderna p̊a arrangemangen. Ett system för mindre arrangemang
är ocks̊a intressant men mindre lättdefinerat. Dock s̊a anser vi att vi kan se över utformningen och
möjligheterna till ett s̊adant system.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.



Motion om Eng̊angsartiklar p̊a Focus Nils Backlund, Axel Flordal

Motion om

Eng̊angsartiklar p̊a Focus

Nils Backlund, Axel Flordal

Bakgrund

Sektionen har de senaste åren införskaffat en stor samling porslin som finns till sektionens och medlem-
marnas förfogande. Detta används en hel del p̊a sektionen men det finns tillfällen d̊a det inte används
som vi känner att det vore lämpligt och rimligt. Detta är framförallt arrangemang som sker p̊a Focus d̊a
det finns lätt tillg̊ang till diskmaskin för att underlätta diskandet vilket annars hade blivit en stor extra
arbetsbörda.

I dagsläget används ofta eng̊angsartiklar som till exempel pappglas, papptallrikar och träbestick när
man kan utnyttja porslinet vi har. Detta gör att vi b̊ade utnyttjar porslinet vi har mindre och att vi hela
tiden köper in tallrikar och gafflar som kostar ca. 1,5 krona/person varje g̊ang. Dessutom orsakar vi en
miljöp̊averkan av att g̊ang p̊a g̊ang köpa in eng̊angsgrejer.

Det uppskattas att det blir miljövänligare med porslin efter ca. 50 användningar enligt n̊agra källor
vi hittade. Eftersom det redan är saker vi redan äger av andra anledningar t.ex. finare sittningar s̊a är
det väldigt onödigt att vi inte använder det.

En möjlig nackdel är att mängden disk skulle öka och där med arbetet under ett arr. Men som
n̊agra med erfarenhet med att diska det porslinet s̊a tar det inte s̊a l̊ang tid att genomföra. Under
ärtsoppelunchen LP1 tog det ca. 1,5 timmar med ganska ineffektivt diskande p̊a grund av att det endast
var 1 som diskade en stor del av tiden. D̊a var det ca. 100 tallrikar, 100 assietter, 100 uppsättningar
bestick. Det var ocks̊a en hel del punschglas och vanliga glas ocks̊a, men mängden av de är sv̊arare att
uppskatta i efterhand. Detta är otroligt mycket mer disk än de flesta arren p̊a Focus och enligt v̊ara
källor s̊a är belastningen av disken väldigt linjär. Enbart 40 tallrikar och bestick skulle endast ta ca. 30
minuter och om man var flera ännu snabbare. Vi tror därför inte att detta skulle tillföra en tillräckligt
stor arbetsbelastning under arrangemangen för att göra detta till ett orimligt förslag.

Vi tänker att detta inte ska innefatta förem̊al som det antingen inte finns n̊agon flerg̊angsversion av
eller att sektionen inte äger det. Detta är bland annat servetter, sugrör, dukar. Detta d̊a det skulle vara
orealistiskt i nuläget.

OBS!: Detta är motionärernas åsikt och inte fr̊an n̊agon kommitté de r̊akar sitta i.

Yrkande

att sektionens arrangemang som h̊alls p̊a Focus inte ska använda eng̊angsartiklar som sektionen har
återanvändningsbara versioner av.

1



Sektionsstyrelsen
Motionssvar - Motion om eng̊angsartiklar p̊a Focus

2022-12-04

Fysikteknologsektionen

Motionssvar - Motion om eng̊angsartiklar p̊a Focus

Bakgrund

Sektionen bör givetvis värna om miljön i största möjliga m̊an och Styret uppskattar initiativet som mo-
tionärerna har tagit när de skickade in denna motionen. Vi ser gärna att alla sektionens återanvändningsbara
tillg̊angar används i största möjliga m̊an. Dock s̊a finns det vissa sv̊arigheter med detta p̊a alla typer av
arrangemang. N̊agra arrangemang är av en mindre fin karaktär och det finns en oro att detta kommer
leda till ett större svinn än vad vi har i nuläget. Ytterligare sv̊arighet är att porslinet är väldigt tungt
och att arrangera med det varje vecka skulle slita p̊a v̊ara aktiva mer än vi kan kräva av dem. Därför s̊a
vill Styret uppmuntra till att de återanvändningsbara artiklarna som vi äger används i största möjliga
m̊an men vi anser inte att det kan krävas vid alla arrangemang p̊a Focus.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att avsl̊a motionen i sin helhet.
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