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§1. Mötets öppnande
F-styrets ordförande Julien Aubert förklarade mötet öppnat.

§2. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Daniel Petterson och Björn Boden nominerades son justeringsmän. De valdes enhälligt
av sektionsmötet.

§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Sittande ordf. och sek. Julien Aubert och Jonatan Rapp valdes enhälligt.

§4. Mötets behöriga utlysande och beslutsförighet
Mötet fanns vara behörigt utlyst och beslutsförigt

§5. Föreg̊aende mötes protokoll
Föreg̊aende mötes protokoll godkändes.

§6. Fastställande av mötesordning
Julien redogjorde för mötesordningen, som därefter godkändes.

§7. Fastställande av föredragningslista
Ett antal punkter tillkom och flyttades. Därefter kunde föredragningslistan fast-
ställas. Detta protokoll återger dock ej punkterna i exakt kronologisk ordning d̊a
detta skulle göra protokollet väldigt rörigt.
Tillägg:
§9a. Bilnisse
§9d. F-partiet
§11a. F-styret 04/05
§11b. Finform 04/05
§12b. Balngt
§13c. Blodgruppen, Ledamot
§13d. Finform, Redaktör
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§13e. SNF, Ledamot

§8. Adjungeringar
Inga adjungeringar behövdes.

§9. Meddelanden

§9a. Bilnisse
Jonas Leissner höll en kort infostund ang̊aende sektionsbilen. Javabokningen
p̊a bilnisses hemsida ligger nere just nu. Istället finns där ett textdokument
tillgängligt där alla f̊ar fylla i sina bokningar. Han p̊aminde om att man måste
fylla p̊a tanken ifall det finns lite bensin kvar i tanken när man är färdig med
bilen. Gör man inte detta s̊a kan Bilnisse debitera en straffavgift. Vi fick även
veta att självrisken just nu är nästan 4000, p.g.a. att bilen krockats en hel del
p̊a sistone.

§9b. F-styret
Julien berättade om de förh̊allningsregler som gäller för alla medlemmar i F-
teknologsektionen. Dessa finns att läsa p̊a styrets hemsida. P̊aföljden som verkställs
vid överträdelse av dessa regler finns att läsa i samma dokument. F-styrets,
SNF:s samt alla föreningars och funktionärers verksamhetsplaner presenterades
i punktform. Alla som skrivit verksamhetsplaner fick en spontan appl̊ad av sek-
tionsmötet. Julien berättade att fysikbiblioteket kommer att försvinna p.g.a. att
skolan sagt upp hyreskontraktet.

§9c. Blodgruppen
Gustav Eklund berättade vad blodgruppen har för åligganden och drog en
snabbversion av hur de tänkt sköta sina åtaganden. Wilhelm, tidigare med-
lemm, upplyste sektionsmötet om att ett vandringspris, för blodgivartävlingen,
i form av en kleinflaska skall finnas n̊agonstans p̊a F-sektionen och att denna
flaska “jävlaremig va dyr”.

§9d. F-partiet
Mattias Tjus berättade vilka F-partiet är och att de sitter med i FuM, Fullmäktige.
Med hjälp av lite personlighetsklyvning där närvarande ledamöter l̊atsades vara
de ledamöter som var fr̊anvarande kunde hela F-partiet presenteras. Mattias
tillade att alla är välkommna att ställa fr̊agor om FuM o.d. till vem som helst
av dem.

§10. Sektionsavgift och Budget
Timo gick igenom samtliga punkter. Därefter började den förväntade marathondis-
kussionen. Ett yrkande p̊a att sektionsavgift och bugdet skall klubbas igenom sam-
tidigt istället för var för sig mottogs. Detta yrkande bifölls. Jens undrade varför nu-
varande termins sektionsavgift endast blev 50 kr d̊a det hade beslutats om 60 kr p̊a
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februarimötet. Timo svarade att detta berodde p̊a slarv fr̊an föreg̊aende kassörs sida.
Gustav Eklund yrkade p̊a 0 kr i sektionsavgift vilket avslogs. Det yrkades p̊a 10000
mer till FnollK vilket avslogs. FiF yrkade p̊a ytterligare 5000 för att subventionera
F:ares deltagande i Göteborgsvarvet vilket avslogs. Jonas Preizs, v̊ar flaggmarskalk,
gjorde n̊agot osjälviskt och yrkade p̊a att flaggmarskalkens budgetpost p̊a 500 skall
överföras till oförutsedda utgifter. Detta bifölls. Ett yrkande som avs̊ag att ändra
posten “Balngt” till “Balngt 05” samt införa en post “Balngt 06” p̊a 0 kr bifölls. Det
yrkades p̊a ytterligare 10000 till Finform, jämfört med styrets budgetförslag, vilket
bifölls efter en utdragen diskussion. Styret yrkade p̊a att posten “Selecta” lades under
“FARM”. Detta bifölls. Ett yrkande som avs̊ag att flytta 5000 fr̊an FnollK till phad-
dertackkalaset avslogs. Efter en av de längsta sektionsmötesdiskussioner som denna
sekreterare varit med om kunde sektionsmötet enhälligt rösta igenom budgeten och
sektionsavgiften.

§11. Verksamhetsberättelser och Revisionsberättelser

§11a. F-styret 04/05
Hannes Johnsson, f.d. Ordförande, läste innantill p̊a ett föredömligt vis. Verk-
samhetsberättelsen godkändes av sektionsmötet, dock ej enhälligt.

§11b. Finform 04/05
Jens pratade om vad senaste årg̊angen av finform gjort. Inte utan tillfreds-
ställelse upplyste han oss om att de traditioner Wilhelm infört, vad gäller asp-
ning o.d., nu slutligen dött ut.

§12. Val till sektionsposter

§12a. SNF, årskursrepresentant F1
Johan Hillergren och Maciek Soja sökte posten. B̊ada kan tänka sig en l̊angsiktig
karriär i SNF och b̊ada vill vara med i SNF p̊a n̊agot vis. Maciek valdes efter
sluten omröstning.

§12b. Balngt
Inga sökande fanns s̊a fr̊agan bordlades till nästa sektionsmöte

§13. Fyllnadsval till sektionsposter

§13a. Spidera
Viktor Griph, Carl von Schultz, Marcus Billeter och Hugo Strand sökte. De
kunde tänka sig att arbeta för ett införande av ftek.chalmers.se som ny portal
för F-sektionen. Alla fyra valdes enhälligt.

§13b. Revisor och revisorsuppleant
Gustav Wiberg valdes enhälligt. Ingen sökande till revisorsuppleant fanns.
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§13c. Blodgruppen, Ledamot
Mattias Wessling sökte posten och han uttryckte en brinnade iver över att f̊a
jobba med blod. Han valdes enhälligt.

§13d. Finform, Redaktör
Axel Johansson sökte posten som redaktör. Han tyckte att fantomenserier i
Finform är en bra grej och valdes enhälligt av sektionsmötet.

§13e. SNF, Ledamot
Johan Hillergren som nyss sökt posten som årskursrepresentant var enda sökande
till denna post. Han var inte bitter. Eftersom hans personlighet gissningvis inte
förändrats drastiskt under den senaste timmen s̊a blev fr̊agorna f̊ataliga och han
kunde väljas in enhälligt.

§14. Motioner

§14a. Motion ang̊aende Foc:s inköp av nytt flipperspel
Focumateriet vill ha 10000 ur budgeten för att kunna köpa in ett nytt flipperspel
samtidigt som de säljer ett eller tv̊a för att finansiera detta. Styret yrkade p̊a
avslag d̊a nyttan för gemene F-teknolog anses vara tveksam. Henrik Hanssons
yrkande p̊a att “World Cup”-flippret inte f̊ar säljas i denna vända jämkades av
Foc. Gustav Eklund yrkade p̊a bordläggning med anledning av att en tidigare
årg̊ang av Foc ej lämnat in sin redovisning och att Foc borde ha pl̊atkoll p̊a sin
ekonomi innan de ber om pengar. Ett flertal personer yrkade p̊a avslag. Efter
handuppräckning beslutades det att motionen skulle bordläggas.

§14b. Motion ang̊aende att F-sektionen stödjer Faktum
Erika Sunden yrkade p̊a att F-sektionen borde skänka 10000 årligen till tidningen
Faktum. D̊a Faktum stödjer hemlösa s̊a är detta en behjärtansvärd sak. Styret
yrkade p̊a avslag eftersom v̊ar stora resurs är engagerade teknologer, inte pengar.
Gustav Eklund upplyste sektionsmötet om att det eventuellt är mot lagen för
en ideell förening att skänka bort pengar p̊a detta viset. Flera personer yrkade
p̊a bordläggning. Efter omröstning via handuppräckning s̊a bordlades motionen
och styret lovade att undersöka vad lagen säger om denna sortens välgörenhet.

§15. Programr̊adets representanter
Julien Aubert, Viktor Griph, Martin Nyman och Patrik Nyman, som kommer att
ersätta Martin när denne reser till Frankrike är preliminärt F-teknologsektionens
representanter i programr̊adet. Dessa godkändes enhälligt av sektionsmötet.

§16. Yrkande ang̊aende sekreterarens uppgifter
Gustav Eklund lämnade ett yrkande p̊a att sekreteraren i F-styret skall uppdatera
sektionsmötesbesluten p̊a hemsidan. Fler än tv̊a personer motsatte sig dock att detta
yrkande lyftes varför det bordlades. Den osjälviske sekreteraren lovade dock att sköta
detta tills vidare utan yttre p̊atryckningar.
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§17. Dumvästutdelning
John Finer, som p.g.a. sin temporärt höga ålder blev hjälpt ner av Daniel, nomine-
rade Philip Krantz eftersom han av misstag avslöjat den första topphemliga phad-
dersittningen inför alla nollor. Agge nominerades av Henrik och Elmer d̊a han gjort
ett bokstavligt avhopp fr̊an en balkong, ner i en trädkrona (som han trodde var
en gräsmatta) och därefter föll tv̊a v̊aningar och stukade foten. Alkoholinducering-
en var enligt Agge själv måttlig. Anders Jonsson nominerade Wilhelm och Görel
för att de l̊aste ute sig själva fr̊an labsalen under sin exp.fyslabb. Av de nomine-
rade fann sektionsmötet Philip vara dummast. Han ställdes sedan mot föreg̊aende
dumvästinnehavare, Daniel (Täckjacka), och vann även den omröstningen. Philip var
inte själv p̊a plats för att ta emot dumvästen d̊a han var upptagen med att leta efter
sina nycklar som han precis tappat bort.

§18. Mötets avslutande
Med viss tillfredsställelse s̊a avslutade Julien mötet.

Justerat och godkänt av:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare

Daniel Pettersson Björn Boden
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A Närvarolista

B Invalda till sektionsposter

C Verksamhetsberättelser

C.1 F-styret 04/05

C.2 Finform 04/05

D Fastslagen budget

D.1 Ändringsyrkande om sektionsavgift och budget

D.2 Ändringsyrkande om 0 kr i sek. avgift

D.3 Ändringsyrkande om FnollK

D.4 Ändringsyrkande om Phaddertackkalas

D.5 Ändringsyrkande om FiF

D.6 Ändringsyrkande om Flaggmarskalk

D.7 Ändringsyrkande om Balngt

D.8 Ändringsyrkande om Finform

D.9 Ändringsyrkande om Selecta

E Motioner

E.1 Foc:s flipperspel

E.1.1 Ändringsyrkande fr̊an Henrik

E.2 Faktum

F Övrig fr̊aga om komplettering av Sektionsmötesbeslut
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