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Bakgrund
Sedan 1990 har sektionsmötet avslutats med att dumvästen har delats ut. Proce-
duren går till så att sektionsmedlemmarna får nominera personer som gjort något
dumt, därefter sker en omröstning som avgör om det är tillräckligt dumt för att få
en dumväst. Dumvästen måste sedan bäras på alla officiella F-arr.

Att offentligt peka ut individer och håna dem för sina misstag påminner pinsamt
mycket om vuxenmobbing. Det finns en viss risk att sektionsmedlemmar som på ett
eller annat vis har gjort ett misstag riskerar att vara oroliga för att det ska dras
inför hela mötet och att de ska förväntas bära ett fult klädesplagg som påminner om
misstaget. Ingen medlem ska behöva plågas ytterliggare av att man har gjort något
som kanske inte var så genomtänkt. Att inför en stor grupp peka ut någon som dum
kan inte ses som annat än mobbing. Eftersom mobbing är fel och inget som någon
vill ha är det dumt att sektionen ägnar sig åt detta.

Om syftet med dumvästen är att få sektionsmedlemmarna att stanna till mötets,
ibland sena, slut vore det bättre med positiv förstärkning. På andra sektioner före-
kommer tex. tävlingar med ett pris som lottas ut i slutet. Gratis kaffe vore en annan
metod. I vilket fall borde sektionens arbete vara inriktat på att förstärka det som
är bra istället för att föregå med dåligt exempel.

Historierevision är dock inget som man bör syssla med, utan tidigare dumvästinne-
havare bör få stå kvar.

Yrkande
Jag yrkar på :
att sektionen ska sluta att dela ut dumvästen.

att ”Fysikteknologsektionens Dumvästinnehavare” stryks
i §10.1.1, listan över sektionsfunktionärer.

att §10.14 stryks i sin helhet samt att efterföljande paragrafer
numreras om efter konsekvens.

att Bilaga A, "Förteckning över Dumvästinnehavare", i reglementet
får stå kvar för framtida arv.
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