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§1. Mötets öppnande
Hannes Johnson, iklädd ett mycket diskret skägg som kliade, förklarade mötet öppnat.

§2. Mötets behöriga utlysande och beslutsförighet
Mötet fanns vara giltigt.

§3. Föreg̊aende mötes protokoll
Ingen ville höra p̊a föreg̊aende mötes protokoll.

§4. Fastställande av föredragningslista
Punkterna
§10e. ”VBL 02/03”,
§10f. ”FnollK 2003”,
§13b. ”Fyllnadsval: SNF årskursrepresentant åk 3” och
§13 f. ”VBL kontinuitetsgrupp 1” lades till föredragningslistan.
En hel del omflyttning av punkterna under §13. ”Val till sektionsposter” genomfördes.
Detta protokoll återger dem i den ordning de behandlades.

§5. Fastställande av mötesordning
Karin Laag läste upp ett sammandrag av mötesordningen fr̊an reglementet och den
godkändes.

§6. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§7. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Hannes Johnson och Martin Nyman valdes till mötesordförande respektive mötessekreterare.

§8. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fredrik Borg och Solmaz Malek valdes.
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§9. Meddelanden

§9a. FIR
Maj Hanson, Göran Wahnström och Lennart Sjögren fr̊an FIR, Fysiks ingenjörsr̊ad,
berättade om den nya utbildningsplanen Bologna och hur överg̊angen kommer
g̊a till.
För studenter som börjat p̊a Chalmers 2004 eller senare gäller att man efter
tre års studier avlägger en kandidatexamen med ett 10 poängs exjobb. Efter
det följer ett mastersprogram p̊a 1,5-2 år som avslutas med ett exjobb p̊a 20-40
poäng. Man måste klarat 90 (i praktiken 100 p.g.a. exjobbet) av 120 poäng för
att f̊a börja fyran.
För studenter som börjar fyran redan nästa år kommer programpaket finnas
som är tänkta att utvecklas till mastersprogram i den nya organisationen. Pro-
grampaketen som ges av fysik nästa höst är

• Physics and applications

• Fundamental physics

• Condensed Matter and Materials Physics

• Biological Physics

• Complex adaptive systems

Vissa kurser kommer vara gemensamma för flera av inriktningarna. Man kan
även läsa kurser som ges av andra sektioner.
Institutionerna som finns idag kommer att läggas ner och ersättas av storinsti-
tutioner. Detta har redan p̊abörjats, exempelvis är Astrofysik redan nu förlagd
till Onsala.

§9b. F-partiet
Mattias Tjus berättade om fysikpartiet som sitter i k̊arfullmäktige (Fum). Man
kan läsa mer om Fum p̊a www.chs.chalmers.se. F-partiet välkomnar synpunkter
eller fr̊agor att driva i Fum. S̊adana skickas till Styret (f-styret@dd.chalmers.se)
eller direkt till Tjus (tjus@dd.chalmers.se).

§9c. Spexet
Andreas Hanning meddelade att Fysikspexet varit i Lund och spanat in spex
samt stulit manus. Alla är välkomna p̊a spexmöten, maila spexet@dd.chalmers.se
för info.

§9d. K̊arstyrelsen
Gustav Eklund berättade om hur k̊aren är uppbyggd. Aktuellt just nu är att ett
teknikkonsultbolag har bildats inom k̊aren: CTK (Chalmers teknologkonsulter).
Detta förmedlar konsulttjänster till företag i projektform. KS jobbar ocks̊a med
k̊arlokaler p̊a Lindholmen.
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§10. Verksamhetsberättelser och revisionsberättelser

§10a. Bilnisse 03/04
Punkten bordlades till nästa möte.

§10b. Farm 03/04
Punkten bordlades till nästa möte.

§10c. Fif 03/04
Hedvig Falkenberg, ordförande i Fif förra året, berättade om innebandy p̊a
söndagarna och att Fif deltog p̊a stadsrundvandringen och en del annat. Verk-
samhetsberättelsen godkändes.

§10d. SNF 03/04
Punkten bordlades till nästa möte.

§10e. VBL 02/03
Hannes läste revisorns kommentar p̊a revisionsberättelsen. VBL 02/03 bevilja-
des ansvarsfrihet.

§10f. FnollK 2003
Andreas Hanning och Daniel Petterson presenterade verksamhetsberättelsen i
overheadlampans sken. Verksamhetsberättelsen godkändes. Revisionsberättelsen
bordlades till nästa möte.

§11. Propositioner

§11a. Proposition ang̊aende ekonomiskt ansvarig i SNF
Vissa fr̊ageställningar har uppkommit ang̊aende vem som är ekonomiskt ansvarig
i SNF efter införandet av kontinuitetsgrupperna. Propositionen handlade om
vissa reglementesändringar som gör tv̊a personer (kassören och vice ordf/ordf)
till ekonomiskt ansvariga under ett helt år. Propositionen gick igenom.

§11b. Proposition ang̊aende ekonomiskt ansvarig i Farm
Samma sak som för SNF. Propositionen gick igenom med ett ändringsyrkande
ang̊aende ett slarvfel.

§11c. Proposition ang̊aende FnollKs sponschef som medlem i Farm
Propositionen handlade om att göra FnollKs sponschef till ledamot i Farm för att
samordna sponssökandet till sektionen. Efter ett ändringsyrkande om att ändra
”Nollkommitténs” till ”Nollningskommitténs” samt att ändra ”Sponschef” till
”sponschef” gick propositionen igenom.
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§12. Motioner

§12a. Motion ang̊aende val av s̊angförmän
Motionen som bifölls p̊a förra mötet röstades nu igenom igen, s̊angförmännen
väljs hädanefter p̊a luciamötet. S̊a fort stadgan godkänts av KS kan Styret göra
ett fyllnadsval till posten eftersom s̊angförmän inte valdes p̊a detta luciamötet.

§12b. Motion ang̊aende antalet ledamöter i DjungelPatrullen
DP yrkade p̊a att sänka maxgränsen för antalet patrullmän fr̊an 19 till 10. Styret
yrkade p̊a bordläggning för att kunna diskutera invalsförfarandet mer, dvs om
alla 10 ska väljas p̊a sektionsmöte eller om 6 st ska utses av Styret p̊a inr̊adan
av DP. Motionen bordlades till nästa möte.

§12c. Motion ang̊aende förändring av DPs åligganden
Det åligger DP att bjuda p̊a v̊afflor onsdag lv3 varje läsperiod. Motionen hand-
lade om att byta ut ordet ”v̊afflor” i reglementet till ”hofflor” efter det nya
och bättre receptet som utvecklats av Joel Hofgren. Styret yrkade p̊a avslag för
att undg̊a juridiska dispyter om upphovsrätt när Hof vill lansera ”Hofflor” p̊a
världsmarknaden. Motionen röstades igenom. Ett antal mötesdeltagare reserve-
rade sig mot beslutet.

§13. Val till sektionsposter

§13a. Baln̊agonting
Réka Simon-Bálint, Johanna Liljedahl och Julien Aubert (delvis representerad
av Simon Finne) sökte och valdes samtliga.

§13b. Fyllnadsval: SNF årskursrepresentant åk 3
Hugo abdikerade fr̊an posten och Andreas Skyman (representerad av Magnus
Röding) valdes till årskursrepresentant för F3.

§13c. SNF: Ordförande
Viktor Griph var nominerad och valdes.

§13d. SNF: Sekreterare
Magnus Röding valdes

§13e. SNF: Ledamöter
Adam Lith, Josefin Liljekvist och Andreas Myrin (representerad av Magnus
Röding) sökte posten. Josefin ägnade sig åt oseriös verksamhet under gymnasiet.
De valdes samtliga.

§13f. VBL: kontinuitetsgrupp 1
Inga sökande, punkten bordlades till nästa möte.

Sida 4 av 7



Fysikteknologsektionen

Chalmers studentk̊ar

2004-11-23

Sektionsmöte

§13g. FnollK: Ordförande
Isabelle Stockman, Johan Johansson, Pontus Sundén, Patrik Fagerfjäll och Tom
Birgersson sökte posten. Johan lovade att söka ledamot oavsett om han blev vald
till ordförande eller inte. Tom ville bli dragen i svansen. Isabelle var nominerad.
Efter ganska exakt tv̊a timmars utfr̊agning och diskussion valdes Johan till
posten.

§13h. FnollK: Kassör
Jonas Alm, Henrik, Erik Haglund, och Hofflornas skapare sökte posten. Hof ser
FnollK som en bra katalysator för ett framtida avhopp och vill h̊angla med
s̊a många nollor som möjligt under nollningen. Jonas var nominerad och vann
valet.

§13i. Tomte
För att ge tid till att förbereda ett luciat̊ag slängdes tomte- och luciavalet in
mitt i FnollK-upphetsningen.
Jonas Preisz och Hof sökte posten. Preisz valdes till Tomte.

§13j. Lucia
Nicklas Larsson vill h̊angla med tomten och eldade upp en skog när han var
liten, Daniel Petterson och Patrik Fagerfjäll sökte ocks̊a posten. Daniel sökte
posten eftersom han gillar att sortera brev.
Nicklas valdes till Lucia.

§13k. FnollK: Ledamöter
Erik Haglund, Pontus Sundén, Patrik Fagerfjäll, Karin Josefson, Henrik, Isabel-
le Stockman, Malin Sundbom, Moa Berglund och Tom Birgersson sökte. Patrik,
Karin, Moa och Tom var nominerade.
Streck i debatten beslutades. Ett antal mötesdeltagare reserverade sig mot be-
slutet. Ett annat antal mötesdeltagare reserverade sig mot att man bara f̊ar
ställa en fr̊aga efter strecket i debatten.
Det beslutades att det ska finnas fem extra ledamöter i FnollK.
”Jag tror att sex är bättre för att f̊a ett bra gäng.” -Leissner
Isabelle, Karin, Erik, Moa och Tom valdes.

§13l. Fyllnadsval: Farm
Martin Persson lämnar sin post som ledamot i förtid och Styret hade tillsatt Da-
niel Kristensson p̊a den posten. Daniel raggar bäst p̊a medel̊alders män. Styrets
tillsättning av Daniel godkändes.

§13m. Farm: Vice ordförande
Stefan Svahn var nominerad och ensam sökande. Stefan raggar gärna p̊a vad
som helst, allt för sektionen. Han valdes.

§13n. Farm: Ledamöter
Patrik Fagerfjäll sökte posten och valdes.
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§14. Övriga fr̊agor
Om DP inte ordnar n̊agon DuP lv6 lovade Wessling, Gurra och Leissner att lösa
problemet.

§15. Dumvästutdelning
Magnus V̊age nominerades efter att ha fäst 67 klädnypor vid sina vitala delar. ”Det
tog en vecka innan den fick normal färg” -V̊age
Erik Haglund nominerades efter att ha druckit vodka och bl̊abärssoppa för att sedan
vakna upp i en okänd bil i Mölndal utan att veta hur han hamnat där. ”H̊allplats
Mölndal” är numera en etablerad fördrink.
Emelie Bylund nominerades efter att ha uppmanat en DKV-asp att elda upp hennes
sko i Lule̊a utan att först̊a att det var hennes.
Magnus Röding nominerades efter att ha kört en inplastad manual i ugnen.
Solmaz och Karin Rydén nominerades efter att ha sjungit handelsvisan som ett gyckel
p̊a en handelssittning. Daniel tyckte inte det var dumt alls.
Solmaz fick inte räkna röster för att undvika jäv. Efter en första valomg̊ang ställdes
Emelie mot Erik. Emelie fick dumvästen.

§16. Mötets avslutande
Klockan 00.35 avslutades mötet.

Justerat och godkänt av:

Hannes Johnson Martin Nyman
Ordförande Sekreterare

Solmaz Malek Fredrik Borg
Justeringsman Justeringsman
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A Närvarolista

B Invalda till sektionsposter

C Verksamhetsberättelser

C.1 Fif 03/04

C.2 FnollK 2003

D Propositioner

D.1 Proposition ang̊aende ekonomiskt ansvarig i SNF

D.2 Proposition ang̊aende ekonomiskt ansvarig i FARM

D.3 Proposition ang̊aende FnollKs sponschef som medlem i Farm

E Motioner

E.1 Motion ang̊aende val av s̊angförmän

E.2 Motion ang̊aende antalet ledamöter i DjungelPatrullen

E.2.1 Yrkande fr̊an styret

E.3 Motion ang̊aende förändring av DPs åligganden

E.3.1 Yrkande fr̊an styret

E.3.2 Reservation mot motionen

F Reservation mot streck i debatten om FnollK-ledamöter

G Reservation mot att bara en fr̊aga per talare f̊ar

ställas efter streck i debatten
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