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§1. Mötets öppnande
Styrelseordförande Julien Aubert förklarade mötet öppnat. Sekreteraren tyckte sig
höra tv̊a appl̊ader till följd av detta.

§2. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Ett flertal individer nominerades. Till slut accepterade Marina Ohlsson och Reka
Simon-Balint nomineringen och valdes enhälligt.

§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Sittande ordförande och sekreterare Julien Aubert resp. 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
Mötesordningen godkändes.

§7. Fastställande av föredragningslista
En tämligen l̊ang diskussion följde där det diskuterades huruvida valet av FARM och
SNF skulle flyttas före FnollK-valet. Detta yrkande avslogs dock. Invalet av Tomte
och Lucia flyttades upp som första inval. Följande punkter tillkom p̊a dagordningen:
§9a. FREK
§9b. SNF
§9c. Styret
§9d. FuM
§10b. SNF 04/05
§12j. SNF, VBL
§12n. Revisorsuppleant
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§8. Adjungeringar
Anders Billander, alias Pläden, ville adjungera in sitt gosedjur men begäran avslogs
av Julien, Inga adjungeringar behövdes.

§9. Meddelanden

§9a. FREK
FREK berättade vilka de är och vad de gör. När de inte reser land o rike runt
s̊a tar de emot studiebesök i Göteborg. De lobbar t.o.m. för 5:e klassare s̊a
uppenbarligen vill de indoktrinera barnen i en tidig ålder. Det finns även n̊agot
som kallas “hembesök” där F:are kan besöka sina gamla gymnasieskolor och
berätta om hur det är att studera p̊a Teknisk Fysik. De har även en ny fräsch
hemsida www.tekniskfysik.nu.

§9b. SNF
Anders Jonsson berättade lite om det kommande BSD som g̊ar av stapeln p̊a
torsdag denna vecka. Alla F:are uppmanades att anmäla sig senast onsdag.

§9c. Styret
Den lilla gröna har kommit s̊a alla som vill kan hämta ett ex i Focus. Styret
p̊aminde även alla föreningsaktiva om vikten av att lämna in verksamhets- och
revisionsberättelser när man g̊att av sin förening. Styret kommer att börja jaga
alla gamlingar som har dylika åtaganden efter sig.

§9d. FuM
Gustav Eklund, alias Gurra, berättade om k̊aren och hade ett berättartempo
som p̊aminde om en iller p̊a amfettamin. Mycket information p̊a kort tid men
det var överlag en bra infostund.

§10. Verksamhetsberättelser och revisionsberättelser

§10a. FnollK 04
FnollK 04 hade ingen verksamhetsberättelse att presentera. Väldigt d̊alig stil
(sekr. anmärkning). De lovade att presentera en med buller och b̊ang p̊a ett
kommande sektionsmöte.

§10b. SNF 04/05
Patrik Nyman berättade om allt som denna årg̊ang av SNF haft för sig. Mas-
sor av möten, fyra cocktailpartyn och ett antal BSD hölls. De fick även till
st̊and riktig matlabundervisning för ettorna. Bondesson som h̊aller i programe-
ringsteknik fick inte sparken men väl en tillsägelse för sin diskriminerande stil.
Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av sektionsmötet.

§11. Motioner
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§11a. Motion ang̊aende KUF-ansvar
SNF motionerade om att KUF-ansvaret borde flyttas fr̊an Vice Ordföranden till
en ny post, KUF-ansvarig, samtidigt som en ledamot tas bort s̊a att det totala
antalet medlemmar i SNF bibeh̊alls. Styret yrkade p̊a bifall. Motionen bifölls
enhälligt. Beslutet justerades omedelbart.

§11b. Motion ang̊aende SNF:s Kontinuitetsgrupper
SNF motionerade även om att Vice Ordföranden inte skall kunna väljas genom
fri nominering, dvs sökande till denna post måste g̊a genom valberedningen.
Motionen klargjorde även oklarheter kring invalet av årskursrepresentant F1.
Styret yrkade p̊a bifall och motionen bifölls enhälligt.

§11c. Motion ang̊aende subventionering av Gbg-varvet
FiF yrkade p̊a att F-sektionen borde sponsra deltagandet av F-teknologer i
Göteborgsvarvet. De F:are som vill deltaga f̊ar själva anmäla sig till loppet
och erh̊aller d̊a pengar efter att de sprungit. FiF jämkade sig med Styrets
ändringsyrkande att varje deltagare som mest skulle sponsras med 150 kro-
nor. Pläden yrkade p̊a avslag d̊a han anser att pengarna kan läggas p̊a bättre
saker. Ett flertal yrkade p̊a bifall, däribland Simon Finne som tyckte det “l̊ater
som en skitbra grej”. Styret yrkade p̊a bifall bl.a. med motiveringen att detta är
en aktivitet som skiljer sig markant fr̊an övriga F-arrangemang och s̊aledes kan
locka F:are som vanligtvis inte bryr sig s̊a mycket om händelser p̊a sektionen.
Motionen bifölls, dock ej enhälligt.

§11d. Motion ang̊aende Ordförande och Kassör i FiF
FiF motionerade om att införa förtroendevald ordförande och kassör i FiF. Styret
yrkade p̊a ändring i en punkt under kassörens åligganden och ändring av frasen
“kommitteer” till “föreningar” under Ordförandens åligganden. FiF jämkade sig
med styrets ändring. Motionen godkändes enhälligt.

§11e. Motion ang̊aende antalet ledamöter i FARM
FARM motionerade om att införa ytterligare en ledamot i FARM. Styret yrkade
p̊a bifall. Motionen bifölls enhälligt och justerades omedelbart s̊a att denna
ledamot kunde väljas senare under sektionsmötet.

§11f. Motion ang̊aende Fysik stöd till Faktum
Den motion som yrkade p̊a att F-teknologsektionen borde stödja tidningen Fak-
tum med 10000 kronor per år togs upp för tredje g̊angen. Motionen har legat
p̊a remiss hos styret som skulle undersöka ifall det var lagligt för oss, en ide-
el förening, att skänka pengar till Faktum. Undersökningen visade att det är
lagligt men Styret yrkade p̊a avslag med motiveringen att det strider mot v̊ara
stadgar som d̊a skulle behöva ändras. Motionen avslogs, dock ej enhälligt.

§12. Val till sektionsposter
Valberedningen i form av Lollo, Reka och Nicklas presenterade sig. De hoppades att
alla som söker poster g̊att via valberedningen. De tryckte h̊art p̊a att valberedningens
åsikt spelar stor roll.
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§12a. Tomte
Tom Birgersson, Anders Billander (pläden), Daniel Gustafsson och Johnny Karls-
son sökte. Pläden är gammal som gatan och varm och kärleksfull. Tom kan köra
bil och drar tomteskämt som gör ont i själen. Pläden är kort och kompen-
serar med stora skor. Solmaz ans̊ag att vi borde betrakta alla fyra sökanden
som en person och därmed en tomte tillsammans. Pläden vill gärna dela kläder
med övriga tomtar. Sektionsmötet beslutade att de kan anses vara en person.
Samtidigt stal Isabelle uppmärksamheten genom att snubbla över Hannes ner
bakom bänkraden. Alla fyra valdes in som en tomte efter sluten omröstning.
Det blir ett spännande bandartjobang d̊a de måste g̊a som en person (Kassörens
anmärkning).

§12b. Lucia
Elmer och Ewok sökte. Elmer har gula lockar och Ewok har skägg. Ewok valdes
efter sluten omröstning.

§12c. FnollK, Ordf.
Erik Zakrisson och Per Löfqvist sökte. Per var nominerad av valberedningen.
Plötsligt ställde sig även Hans Salomonsson upp och sökte. Erik tyckte det
borde finnas fler phaddergruppsarr. Hans vill se fler arr för folket. Ingen var
rollspelsnörd och alla hade sett kassa filmer nyligen (sekr. anmärkning). L̊ang
diskussion följde där de sökande grillades med fr̊agor. Per valdes efter sluten
omröstning.

§12d. FnollK, Kassör
Oskar Allerbo och Kajsa Sols sökte. Oskar var nominerad av valberedningen.
B̊ada har klarat studierna bra vilket brukar vara ett av de utmärkande dragen för
en kassör (sekr. anmärkning). De har b̊ada en bra relation till ordföranden Per,
kompismässigt sett. Oskar gillar morötter. Ingen har bokföringserfarenheter.
Oskar valdes efter sluten omröstning.

§12e. FnollK, Ledamöter
Hans Salomonsson, Lovisa Högstedt, Sophie Davidsson, Markus Millinger, Re-
becka Tuma, Kajsa Sols och Erik Zakrisson sökte. Hans, Lovisa, Sophie, Re-
becka och Erik var nominerade. Rebecka vill bli nolluppdragschef, Marcus ph-
chef, Sophie allt-i-allo, Lovisa ph-chef, Hans sponschef, Erik nolluppdragschef.
Kajsa hade inte funderat s̊a mycket p̊a ledamotsposterna d̊a hon siktat p̊a
kassörsposten. Deras favoritraggrepliker var följande:

• Marcus: “Ska du hänga med upp p̊a finska pinnar”

• Rebecka: Hon sade att hon bara pratade hejdlöst istället för att ha n̊agon
specifik raggreplik.

• Sophie: “Jag kan laga mat”

• Lovisa: Hon skrattar mycket.

• Hans: “Fina ben, öppna dem”

• Erik: Gillar inte s̊ana repliker, utan l̊ater sin naturliga charm verka.
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• Kajsa: Skrattade mycket p̊a sektionsmötet men hade ingen specifik ragg-
ningreplik.

Vad gäller alkoholfria arr s̊a ville Sophie ha brännbollsturnering och lekar,
Rebecka konsert, musik och teater, Lovisa ville till sportstugan, Kajsa ut i
skärg̊arden, Hans ville spela spel, Erik skjuta laserdome eller paintball, Mar-
kus ha tävlingar som t.ex. tornerspel. Hans motto var “Rösta p̊a mig s̊a ska
jag ut o jaga älg om tv̊a år”. Lovisa sa “Bättre sent än aldrig”, medans Rebec-
ka gillade frasen “Det löser sig alltid sa kärringen o sket i badkaret”. Övriga
motton drunknade i den kakafoni av röster som ett sektionsmöte best̊ar av. Sek-
tionsmötet beslutade enhälligt att vi skall välja fem ledamöter. Rebecka, Lovisa,
Hans, Markus och Sophie valdes efter sluten omröstning.

§12f. FARM, Vice Ordförande
Emelie Bylund, Robin Karmakar och Tomas Gille sökte. Emelie var nominerad.
Tomas anser att han kommer kunna sälja F-teknologen p̊a ett bra sätt till
företag. Robin har haft ett flertal arbeten p̊a företag i flera olika länder. Alla
anser att det är viktigare med kontakter än med pengar. Tomas är nyfiken p̊a
mindre företag som inte brukar f̊a lika mycket uppmärksamhet som de större.
Emelie valdes efter sluten omröstning.

§12g. FARM, Ledamöter
Robin, Tomas och Patrik Nyman sökte. Robin var nominerad. Patrik vill ta hit
mer företag för att visa upp oss. Robin och Tomas presenterade sig nyss. Patrik
skall läsa en del p̊a Handels nästa år. Julien undrade ifall ledamöterna vill ing̊a
i en arbetsgrupp för att utreda vad en civilingenjör blir och alla svarade ja (Tro
inte att vi glömmer) . Sektionsmötet beslutade enhälligt att vi skall välja in tv̊a
ledamöter. Robin och Tomas valdes efter sluten omröstning.

§12h. SNF, Vice Ordförande
Ingen sökande fanns. Förhoppningvis kan denna post fyllnadsväljas tills nästa
sektionsmöte d̊a den är synnerligen viktig.

§12i. SNF, Sekreterare
Mattias Holmberg sökte och var nominerad via valbereningen. Han har tidi-
gare sysslat med kursutvärdering och han har märkt att liknande problem
återkommer i samma kurser vilket borde åtgärdas. Mattias valdes enhälligt.

§12j. SNF, VBL
Johan Söder sökte posten och var nominerad via valberedningen. Tomas p̊apekade
att f̊a ettor visste vad VBL var och Johan tog det till sig och tyckte ocks̊a att
SNF borde bli bättre p̊a att berätta för F:are vad de gör och hur viktigt deras
arbete är. Johan valdes in enhälligt.

§12k. SNF, Ledamöter
Andreas Myrin, representerad av Anders Jonsson, och Johan Hillergren sökte.
Johan var nominerad. Johan tyckte att t.ex. Fysiken Omkring oss kan förbättras.
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Andreas är en gammal räv vad gäller arbete i SNF. Det beslutades enhälligt att
vi skall välja tv̊a ledamöter. B̊ada valdes enhälligt av sektionsmötet.

§12l. Baln̊agonting
Reka berättade vad baln̊agontinget sysslar med. Robin Varmakar och Johan
Axelsson sökte. B̊ada vill väldigt gärna göra detta. Johan har erfarenhet fr̊an
F6 som kassör. B̊ada valdes in enhälligt.

§12m. S̊angförmän
Daniel Gustafsson, Marcus Elmer och Preisz sökte s̊angförmän. De sjöng fint
som sig bör. De skall tänka p̊a censuren för n̊agon sexistisk skit vill vi inte vara
med om. Elmer p̊ast̊ar att han är bra p̊a att göra hemsidor. Philip protesterade
mot detta av anledningar som inte nämns här. Sektionsmötet beslutade enhälligt
att välja tre stycken s̊angförmän. Alla tre valdes enhälligt.

§12n. Revisorsuppleant
Styret förde fram Erik Sällström som kandidat till denna post. Han har civileko-
nomexamen och är just nu lekmannarevisor åt k̊aren s̊a styret anser honom vara
kompetent. Han var inte närvarande. Sektionsmötet valde honom enhälligt.

§13. Övriga fr̊agor
Inga övriga fr̊agor fanns.

§14. Dumvästutdelning
Anders Lundström, Johan Hillergren, Philip och Patrik Fagerfjäll nominerades. Tid-
man, Elmer och Preisz nominerades efter en stund som en klump för kollektiv dum-
het. Patrik hade oavsiktligen hoppat av till Handels. Philip hade lurat andra F6-
medlemmar att köpa tre g̊anger s̊a mycket vin som behövdes till Luciasittningen.
Philips gamla dumhet ans̊ags forrtfarande vara dummast och kommer att inneha
dumvästen ett tag till.

§15. Mötets avslutande
00.35 s̊a avslutade Julien mötet.
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Justerat och godkänt av:

Julien Aubert Jonatan Rapp
Ordförande Sekreterare

Marina Ohlsson Reka Simon-Balint
Justeringsman Justeringsman
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A Närvarolista

B Invalda till sektionsposter

C Verksamhetsberättelser

C.1 SNF 04/05

D Motioner

D.1 Motion ang̊aende KUF-ansvar i SNF

D.2 Motion ang̊aende SNF:s kontinuitetsgrupper

D.3 Motion ang̊aende subventionering av Gbg-varvet

D.4 Motion ang̊aende Ordf. och Kassör i FiF

D.5 Motion ang̊aende antalet medlemmar i FARM

D.6 Motion ang̊aende Faktum
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