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Sektionsstyrelsen
Proposition om intresse-

och medlemsföreningar
2016-11-27

Fysikteknologsektionen

Proposition om intresse- och medlemsföreningar

Bakgrund

I dagsläget finns tv̊a snarlika typer av föreningar p̊a sektionen, intresse- och medlemsföreningar. Den
största skillnaden mellan dem är att samtliga medlemmar i en intresseförening är sektionsmedlemmar
medan endast hälften av medlemmarna i en medlemsförening behöver vara sektionsmedlemmar. Vidare
har en intresseförening rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster, skall verka för sektionens bästa,
ha en i reglementet fastslagen uppgift och ha minst en representant p̊a sektionsmöten. Utöver dessa
punkter finns inga skillnader mellan föreningarna.

Sektionsstyrelsen finner det onödigt att ha tv̊a s̊a lika föreningstyper och vill därför sl̊a ihop dessa till
en typ av förening som kommer att kallas Intresseförening. Den kommer till största del definieras som
nuvarande intresseförening men endast hälften av dess medlemmarna behöver vara sektionsmedlemmar.
Dessutom föresl̊as att en punkt som till̊ater att en tredjedel av föreningens styrelse inte behöver vara
sektionsmedlemmar läggs till.

Syftet med denna ändring är att förenkla för de aktiva föreningar vi har i dagsläget (FBI, F-spexet
och Fysikteknologsektionens Japanförening) om deras medlemmar försvinner fr̊an sektionen. Dessutom
har 3D-teamet uttryckt intresse för att bli en officiell förening p̊a sektionen, men d̊a 3D-skrivarna ägs
av b̊ade Chalmers och GU:s Fysikinstitutioner behöver medlemmar fr̊an GU Fysik i s̊a fall till̊atas vara
med i styrelsen.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

att ta bort paragraf 11.2 “Medlemsföreningar” ur stadgarna i sin helhet.

att paragraf 11.1.2 “Intresseföreningar Grundkrav” i stadgarna

• Intresseförening skall ha en av sektionsstyrelsen godkänd stadga.

• Intresseförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara medlem av sektionen.

ändras till

• Intresseförening skall ha en av sektionsstyrelsen godkänd stadga.

• Intresseförening skall ha en styrelse. Minst tv̊a tredjedelar av styrelsledamöterna skall vara
sektionsmedlemmar.
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2016-11-27

att paragraf 11.1.7 Intresseföreningar Medlemsskap i stadgarna

• Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem som motverkar
föreningens syfte uteslutas.

ändras till

• Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem som motverkar
föreningens syfte uteslutas.

• Styrelsen kan besluta om medlemskap för n̊agon som ej är medlem i Fysikteknologsektionen
s̊a länge dylika medlemmar ej utgör mer än hälften av föreningens medlemmar.

att paragraf 2.2.4 i stadgarna

• Medlem har rätt till medlemskap i sektionens medlemsföreningar och intresseföreningar.

ändras till

• Medlem har rätt till medlemskap i sektionens intresseföreningar.

att i paragraf 4.1.1 i stadgarna stryka Medlemsföreningar.

att eftersom Intresseföreningar nu utgör hela kapitel 11, stryka underrubriken 11.1 Intresseföreningar
och istället byta namn p̊a kapitlet till 11 Intresseföreningar. Det följer d̊a att 11.1.1 Definition blir
11.1 Definition etc.
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Stadga för Fysikteknologsektionen

11 Föreningar Intresseföreningar

11.1 Intresseföreningar

11.1.1 Definition

• En intresseförening på sektionen är en sammanslutning av sektions-
medlemmar med ett gemensamt intresse.

• Intresseföreningen skall verka för sektionens bästa och ha en i regle-
mentet fastslagen uppgift.

11.1.2 Grundkrav

• Intresseförening skall ha en av sektionsstyrelsen godkänd stadga.

• Intresseförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara medlem
av sektionen.

• Intresseförening skall ha en styrelse. Minst två tredjedelar av styrelsledamöterna
skall vara sektionsmedlemmar.

11.1.3 Intresseföreningsstatus

• Intresseförenings status beviljas och fråntas av sektionsmötet.

11.1.4 Rättigheter

• Intresseförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens
namn och symboler.

• Intresseförening äger rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster.

11.1.5 Skyldigheter

• Intresseförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reg-
lemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument.

• Vid sektionsmöte skall intresseförening representeras av minst en re-
presentant från styrelsen.
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11.1 Intresseföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen

11.1.6 Ekonomi

• Intresseförening skall ha en fristående ekonomi.

• Intresseförenings verksamhet och ekonomi granskas, utöver deras egna
revisorer, av sektionens revisorer.

• Senast tre veckor efter att årsmötet godkänt verksamhetsberättelsen
för föregående år skall denna lämnas till sektionsstyrelsen och frågan
om ansvarsfrihet för intresseföreningens aktuella styrelse skall behand-
las.

• Senast tre veckor efter att intresseföreningens revisors revisionsberät-
telse godkänts av årsmötet skall av sektionsrevisorerna begärt material
lämnas till dessa.

11.1.7 Medlemskap

• Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan förenings-
medlem som motverkar föreningens syfte uteslutas.

• Styrelsen kan besluta om medlemskap för någon som ej är medlem i
Fysikteknologsektionen så länge dylika medlemmar ej utgör mer än
hälften av föreningens medlemmar.

11.1.8 Förteckning

• Sektionens intresseföreningar är listade i reglementet.
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11.2 Medlemsföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen

11.2 Medlemsföreningar

11.2.1 Definition

• En medlemsförening på sektionen är en sammanslutning av sektions-
medlemmar med ett gemensamt intresse.

11.2.2 Grundkrav

• Medlemsföreningen skall ha en av sektionsstyrelsen godkänd stadga.

• Medlemsförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara sektionsmedlem.

11.2.3 Medlemsföreningsstatus

• Föreningens medlemsföreningsstatus beviljas och fråntas av sektionsmötet.

11.2.4 Rättigheter

• Medlemsförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens
namn och symbol.

11.2.5 Skyldigheter

• Medlemsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente
samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument.

11.2.6 Ekonomi

• Medlemsförening skall ha en fristående ekonomi.

• Medlemsföreningens verksamhet och ekonomi granskas, utöver deras
egna revisorer, av sektionens revisorer.

• Senast tre veckor efter att årsmötet godkänt verksamhetsberättelsen
för föregående år skall denna lämnas till sektionsstyrelsen och frågan
om ansvarsfrihet för medlemsföreningens aktuella styrelse skall behandlas.

• Senast tre veckor efter att medlemsföreningens revisors revisionsberättelse
godkänts av årsmötet skall av sektionsrevisorerna begärt material lämnas
till dessa.
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11.2 Medlemsföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen

11.2.7 Medlemskap

• Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan förenings-
medlem som motverkar föreningens syfte uteslutas.

• Styrelsen kan besluta om medlemskap för någon som ej är medlem i
Fysikteknologsektionen så länge dylika medlemmar ej utgör mer än
hälften av föreningens medlemmar.

11.2.8 Förteckning

• Sektionens medlemsföreningar är listade i reglementet.
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Motion om Beslut ang. Focus Uteplats
Andreas Falkovén, Martin Gardfjell, Henrik Helmius, Carl Jendle, Jonathan Risberg, Erik Silfverswärd,

Gustaf Ström

Motion om
Beslut ang. Focus Uteplats

Andreas Falkovén, Martin Gardfjell, Henrik Helmius, Carl Jendle,
Jonathan Risberg, Erik Silfverswärd, Gustaf Ström

Bakgrund

Sektionsmötet LP1 beslutade att en arbetsgrupp skulle arbeta för att ta fram förslag och lösningar för att
förbättra utemiljön utanför Focus. Efter diskusioner samt kontakter med huset har fyra förslag arbetats
fram:

• Gör ingenting: D̊a kommer huset att kliva in och ersätta l̊adorna med en ”enkel rabatt” som i
framtiden kommer skötas av Chalmers Fastigheter

• Grusplan med sittplatser: Utnyttja det utrymme som idag har växtl̊ador som social yta med
grusunderlag.

• Mindre trädäck: Utnyttja det utrymme som idag har växtl̊ador som social yta genom en träaltan
i tv̊a etage med sittplatser.

• Större trädäck: Utnyttja det utrymme som idag har växtl̊ador som social yta genom en träaltan
i tv̊a etage med sittplatser samt ersätt den yta som idag är cykelställ med ännu fler sittytor.

D̊a huset vill att eventuell slutgiltig design utförs av en person med erfarenhet i ämnet har vidare arbete
noggrannare än enkla översiktsbilder förblivit begränsat i väntan p̊a beslut fr̊an sektonsmötet. Vidare
gör detta att kostnadsförslag för de olika förslagen i bästa fall är spekulativa.

Med bakgrund i samtal med huset uppskattas totalkostnaderna för arbetet att landa p̊a 100-150tkr
för ett större däck och 50-100tkr för de tv̊a mindre förslagen. Att inte aktivt ändra n̊agonting och istället
erh̊alla en rabatt är gratis. För bättre prisuppskattningar behöves slutgiltiga planer tas fram innan
offerter kan hämtas in. För detta behövs ett beslut fr̊an sektionen ang̊aende vilket förslag som är mest
intressant.

Utöver dessa förslag har arbetsgruppen även gjort vissa undersökningar kring finansiering utifr̊an.
Huset har uttalat sig vara villiga att st̊a för en andel av kostnaden, vidare har k̊aren en äskningsfond
och det kan även finnas möjligheter att f̊a pengar fr̊an programledning och andra yttre källor. Dessa
uppskattas dock inte kunna täcka hela kostnaden och sektionen behöver s̊aledes själv st̊a för en andel,
förslagsvis i form av uttag fr̊an Focus-fonden.
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Motion om Beslut ang. Focus Uteplats
Andreas Falkovén, Martin Gardfjell, Henrik Helmius, Carl Jendle, Jonathan Risberg, Erik Silfverswärd,

Gustaf Ström

Yrkande

att Sektionsmötet beslutar om ett designval för utförandet av Focus uteplats

att Sektionsmötet beslutar om en maxbudget för design och bygge utav Focus framtida uteplats.

att Sektionsmötet beslutar om ett godkännande av uttag fr̊an Focus- och F-fonden till maxbelopp den
ovannämnda maxbudget.

att Sektionsmötet ger F-Styret fullmakt att fastsl̊a slutdesign och slutbudget av det framtida bygget för
att underlätta och p̊askynda processen.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar Focus Utemiljö

2016-10-03

Motionssvar om
Focus Utemiljö

Yttrande

Sektionsstyrelsen anser att arbetsgrupppen har gjort ett bra jobb under läsperioden och att samtliga
förslag är rimliga. Hur stora ekonomiska resurser som bör läggas är upp till sektionsmötet. Dessutom
verkar arbetsgruppen villig att fortsätta arbeta med de praktiska detaljerna under v̊arterminen.

Yrkande

att godkänna motionen i sin helhet.
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Motion om Reglementensändring

Alexander Einerskog, Spidera
Ingrid Strandberg, Spidera

Anton Älgmyr, Spidera

Motion om
Reglementensändring

Alexander Einerskog, Spidera
Ingrid Strandberg, Spidera

Anton Älgmyr, Spidera

Bakgrund

Reglementet ang̊aende Spidera bör ändras för att bättre reflektera verkligheten. Dessutom anser vi att
Sektionsmötet bör välja vem som leder Spidera, och inte Styret.

Yrkande

att Ändra §10.15.1 till: Spidera best̊ar av en Nätmästare samt 1–9 Nätmakare. Alla dessa väljs av
Sektionsmötet.

att Ändra §10.15.2 till: Det åligger Spidera:
att administrera och utveckla Fysikteknologsektionens hemsida.
att adminstrera och utveckla Fysikteknologsektionens servrar.
att adminstrera maillistor och mailboxar för Fysikteknologsektionens medlemmar.
att ansvara för av Fysikteknologsektionen ägd h̊ardvara, s̊asom servrar och skärmar.

att Ändra §10.15.3 till: Det åligger Spideras nätmästare:
att fungera som länk mellan sektionsstyrelsen och Spidera.
att kalla till möte med Spidera.
att driva arbetet inom Spidera.
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar om reglementesändring

2016-12-05

Motionssvar om
Reglementesändring

Yttrande

Sektionsstyrelsen st̊ar bakom motionens yrkande att förbättra Spideras organisation, och att styra upp
berörda reglementespunkter. Det är ocks̊a rimligt att Spideras Nätmästare väljes av sektionsmötet sna-
rare än sektionsstyrelsen.

Punkten ang̊aende Spideras åliggande bör dock förtydligas. Spidera administerar sektionens maillistor
och mailboxar; de senare endast till vissa av sektionsposterna, och inte medlemmarna i gemen.

Yrkande

att den tredje punkten i den andra att-satsen;
“Det åligger Spidera att administrera maillistor och mailboxar för Fysikteknologsektionens med-
lemmar.”
omformuleras till
“Det åligger Spidera att administrera Fysikteknologsektionens maillistor och mailboxar.”

att godkänna motionen med ändringen ovan.
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Motion om intresseförening:
Fysiksteknologsektionens nykterhetsförening Delta

Simon Johansson
Johan Carl Särnbratt

Motion om

intresseförening:
fysikteknologsektionens
nykterhetsförening delta

Simon Johansson
Johan Carl Särnbratt

Bakgrund

Trots yttranden om “ingen hest p̊a Chalmers” anser motionärerna att m̊attet är r̊agat och att det är
dags att n̊agot görs. Vi vill vara den positiva kraft som stoppar förfallets ned̊atspiral. Delta är symbolen
för förändring i fysik, och vi vill att intresseförening Delta skall vara symbolen för förändring p̊a Fysik-
teknologsektionen.

Föreningen ämnar att hjälpa sektionens medlemmar att ta första steget ur alkoholkonsumtionens hems-
ka grepp, en plats där alla är välkomna. En ständigt återkommande felaktighet är dräggandet som
förekommer under pubrundor, därför ämnar Delta att verka för en lägre alkoholniv̊a genom försäljning
av rund grillad mat med tillhörande bröd och extra allt. P̊a längre sikt avser Delta att annektera god-
tyckligt Focrum, förena DP-rummet och SP1, bygga en mur runt Lindholmen och till sist ta över världen.

Alla kan delta i Delta! Även du kan bli en Delta-börjare!

Yrkande

att i Reglamentet, under punkt 12.1.1, lägga till en ny medlemsförening med namn Fysikteknilogsek-
tionens nykterhetsförening Delta.

att herr sektionsordförande anlägger helskägg.

1Fler h̊al i väggar åt folket!
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Sektionsstyrelsen
Motionssvar Nykterhetsförening Delta

2016-12-05

Motionssvar om
Nykterhetsförening Delta

Sektionsstyrelsens yttrande

Yttrande

Sektionsstyrelsen anser att motionärernas engagemang i varje fysikteknologs hälsa och välm̊aende är be-
hjärtansvärt. Dessutom är det otvivelaktigt s̊a att m̊attet verkligen är r̊agat och att sektionen nu m̊aste
ta till strukna skopor. Däremot ser styrelsen ett antal omfattande brister i motionen som inte kan förbises.

Motionärernas amibtion att Delta ska st̊a för en s̊apass omfattande förändring som planeras kan ska-
pa förvirring, d̊a gemene teknolog säkerligen förknippar ∆ med en liten förändring, eller möjligtvis en
störning i sektionens energi. Vidare vill motionärerna uttryckligen arbeta för att minska dräggandet p̊a
sektionen och skapa en plats där alla är välkommna. Sektionsstyrelsen finner detta anmärkningsvärt d̊a
ett s̊adant forum redan existerar i form av Focumateriet, som uttryckligen ”tar avst̊and fr̊an Systembo-
lagets förrädiska dryck.”

Gällande den runda grillade maten anser styrelsen att denna snarare än att minska alkoholförtäring
skulle kunna nyttjas i anskrämliga dryckeslekar som involverar kast i glas. Gällande de l̊angsiktiga pla-
nerna menar styrelsen att även om idéerna visar p̊a driftighet är de inte tillräckligt storslagna för att
vara i linje med Fysikteknologsektionens arbete. Dessutom skulle ett eventuellt skapande av föreningen
Delta kunna skapa konflikt med en viss sektion p̊a Chalmers1 p̊a vilken det, än s̊a länge, existerar en
förening med samma namn. Slutligen är motionärernas andra att-sats omöjlig att utföra.

Dessutom f̊ar sektionen inte godkänna en ny medlemsförening utan att styrelsen först godkänt stadgarna,
vilket inte har hänt i detta fallet.

Yrkande

att motionen avsl̊as i sin helhet.

1Inga namn nämnda
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