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F‐TEKNOLOGSEKTIONEN 
PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2007‐11‐27 

Tid:  17:15  
Plats:  HA4  

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 
Strax  efter  utsatt  tid  så  förklarade  F‐Styrets  ordförande  Johan  Hillergren  höstens  andra 

ionsmöte öppnat. sekt

§ 2  MÖTETS BEHÖRIGHET OCH BESLUTSFÖRIGHET 
Efter  en  kort  diskussion  om  huruvida motionerna  varit  anslagna  tillräckligt  länge  eller  ej  så 

kunde  mötet  konstatera  att  det  hade  de  varit.  Mötet  förklarades  därefter  behörigt  och 

slutsförigt. be

§ 3  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE 
F‐Styret  nominerade  Pontus  Ekh  till  mötesordförande  och  mötet  valde  honom.  Till 

tessekreterare valdes enhälligt styrets sekreterare Jakob Andersson. mö

§ 4  VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
Staffan Wranne nominerade sig själv och Oskar Allerbo nominerade Staffan Nilsson. De valdes 

båda  enhälligt. Då Uppe  senare  försvann  så  valdes Oskar  till  att  ta  över  som  justeringsman 

ika rösträknare. till

§ 5  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Efter en lång stunds debatt och flyttande fram och tillbaka så fastställs föredragningslistan med 

den ändringen att punkten 11, val  till  sektionsposter,  flyttades  till efter  fanan, propositioner 

 motioner samt att a‐c‐delen av punkt 11, inval till FNollK, flyttades sist i den samma. och

§ 6  ADJUNGERINGAR 
  Inga adjungeringar gjordes. 
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§ 7  FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
  För o

§ 8  UT 

egående mötes protokoll var anslaget  ch det godkändes enhälligt. 

UPPFÖLJNING AV BESL
$ 8A  UTREDNING OM FLAKMOPPE 

Linus  har  utrett  vad  det  skulle  kosta  och  vilka  fördelar  det  skulle  bli  att  införskaffa  en 

flakmoppe  till sektionen. Han berättar att en  flakmoppe kostar ungefär  lika mycket som  fem 

ken Volvo 740. Det är  lltså inte värt kostnaden för sektionen att köpa en flakmoppe. styc a

§ 9  MEDDELANDEN 
$ 9A  TEKNISK MATEMATIK 

Hillergren informerade om att det till hösten kommer startas en ny civilingenjörsutbildning på 

Chalmers.  Den  får  namnet  Teknisk  Matematik  och  dess  studenter  kommer  att  tillhöra 

Fysikteknologsektionen. Det kommer innebära ca 30 extra nollor till hösten som FNollK skall ta 

hand om. 

$ 9B  STÄDDAGEN 
DP meddelar att städdagen som hölls i söndags gick mycket bra och att de bjuder alla som var 

där på chokladbollar. 

$ 9C  INFORMATION FRÅN KÅREN 
Sunčana Bandalo, vUO, meddelade att kåren har köpt Chalmeristen.se. Hon berättade också att 

golvet håller på att  läggas om ute  i CS‐Bastun  samt att det kommer bli ett  luciafirande med 

n Engström. Chalmers vice rektor Sve

$ 9D  INSTITUTIONSRÅD 
Hillergren  berättade  att  det  sitter  studentrepresentanter  i  alla  institutionsråd.  Som 

studentrepresentant behöver man gå möte en gång per läsperiod och från vissa institutioner så 

får  man  för  detta  en  ersättning  från  institutionen.  I  institutionsrådet  så  sitter  man  bl.a. 

tillsammans med prefekten och en doktorandrepresentant. Det som gäller nu är att det behövs 

sättas en ny represent nt till MC2 och en suppleant till Fundamental Fysi  till a k.

§ 10  ONSBERÄTTELSER VERKSAMHETS‐ OCH REVISI
$ 10A  REVISIONSBERÄTTELSE F6 06/07 

Oskar Allerbo  läste upp  revisorns positiva yttrande. Revisionsberättelsen godkändes enhälligt 

och F6 06/07 gavs ansvarsfrihet då verksamhetsberättelsen godkändes på föregående möte. 
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$ 10B  VERKSAMHETSBERÄTTELSE FNOLLK 05 
FNollK 05 presenterade med hjälp av PowerPoint vad de gjort under sitt år. Efter lite problem 

så  lyckades  de  visa  sin  inte,  mindre  än  20  minuter  långa,  film.  Tillslut  godkändes 

rksamh tsberättelsen enhälligt. ve e

§ 11  FANA 
Johan Gill visar upp och Jakob presenterade de olika förslag på ny fana som  inkommit. Totalt 

var  det  sex  stycken  olika  förslag.  Förslagen  diskuterades  en mycket  kort  stund  innan  Agge 

yrkade på att frågan skulle bordläggas till nästa möte med motiveringen att för få förslag hade 

inkommit. Styret påpekade att frågan varit uppe i ett år och att det suttit lappar på Focus och 

andra delar av F‐huset en stor del av den tiden. 

Styret meddelade att förslagen skall ses som skisser och att de kommer be en konstnär se över 

det vinnande förslaget för att därefter presenteras på nästa möte för genomklubbning. Staffan 

Wranne yrkade på att elektronbanorna i ett av förslagen skulle göras kvantmekaniskt korrekta. 

Fanbärarna upplös om att dagens  fana är kass, håller på att  falla  isär och att den  inte heller 

uppfyller reglerna. 

Vi gick till beslut i frågan om att valet av ny fana skulle bordläggas eller ej. Efter omröstning så 

stod det klart att frågan bordläggs till nästa möte. 

Be n

§ 12 

slut: Att bordlägga fråga  om ny fana till nästa möte. 

PROPOSITIONER 
$ 12A  PROPOSITION OM SEKTIONENS MEDLEMMAR 

Johan Hillergren pressenterade F‐styrets preposition om att anpassa sektionens stadgar för de 

förändringar  angående  sektionsmedlemskap  som  följer  i  spåren  av  Bolognaprocessen  och 

starten av Teknisk Matematik programmet. 

Prepositionen  diskuteras  och  Jonas  Preizs  upplyste  om  att  kårens  stadgar  fortfarande 

eventuellt  inte  tillåter dubbelt sektionsmedlemskap, men å andra sidan så hindrar  inte heller 

det oss från att tillåta dubbla medlemskap. Prepositionen godkändes tillslut enhälligt. 

Beslut: Att bifalla propositionen om sektionen  medlemmar. s
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§ 13  MOTIONER 
$ 13A  MOTION OM ALKOHOL PÅ SEKTIONSMÖTEN 

Gustav ”Agge” Agrenius  föredrog motionen och Anton Wahnström påpekade att att‐satserna 

var  åtskiljbara.  Hillergren  presenterade  F‐styrets  yrkande.  ”Ewok”  berättade,  som  enda 

representant från den tiden, på allmän begäran varför förbudet en gång infördes. 

Diskussion  utbröt  naturligtvis  och  Karin  Josefsson  påpekade  att  Kåren  inte  kommer  att 

samtycka med ett eventuellt nytt tillåtande. Daniel ”Dennis” Gustafsson yrkar på att den andra 

och tredje att‐satsen skulle strykas, vilket de flesta höll med om. 

Tillslut så gick vi till beslut om att‐satserna var för sig. Efter votering så godkändes den första 

att‐satsen  om  att  åter  tillåta  alkohol  på  sektionsmötena. De  två  övriga  att‐satserna  avslogs 

dock. Frågan om omedelbar justering gällande denna punkt togs upp och bifölls. 

Beslut: Att riva upp sektionsmötesbeslutet, 1999‐11‐15, om alkoholf

$ 13B  MOTION OM ÄNDRING AV INVAL TILL FOCUMATERIET 

örbud på sektionsmöten. 

Fredrik  ”Fisken”  Johansson  presenterade  Focumateriets  motion  om  ändringar  i  invalet  för 

nämnda kommitté. Hillergren läste upp F‐styrets yrkande och då ingen diskussion utbröt gick vi 

till beslut där motionen enhälligt bifölls i sin helhet. 

Beslut: Att bifalla motionen av ändring av inval till Focumateriet. 

$ 13C  MOTION OM PLATS ÅT PROJEKTOR OCH TV‐SPEL PÅ FOCUS 
Johan  ”Alv” Borglin  läste upp  sin motion och Hillergren presenterade  F‐styrets  yrkande. Det 

påpekades att det redan finns ett projektorfäste, bara att det inte är uppsatt. Det diskuterades 

om hur vida det skulle gå att larma projektorn och hur stor stöldrisken är. Några ansåg att det 

var bättre att utrustningen  förblev  kvar  i  styretrummet. Tillslut  så  jämkade  sig  ”Alv” med  F‐

styrets yrkande. Vi gick till beslut och det nya förslaget godkändes under protest från DP som 

ansåg sig klara av att sätta upp fästet utan att det behövde åläggas dem. Alv passade också på 

att meddela om att det kommer bli ett möte om vilka spel som skall köpas in. 

Beslut: Att ålägga Djungelpatrullen att ordna et

$ 13D  MOTION OM START AV  JULFÖRENING 

t takfäste åt sektionens projektor på Focus. 

Anton och ”Agge” presenterade motionen och Hillergren  läste upp F‐styrets yrkande. Allerbo 

ansåg att det är onödigt att skapa nya sektionsposter när de gamla  inte fylls. ”Agge” däremot 

ansåg  att  bocken  är  traditionell  och  bra  vilket  dock  Erik  ”Euler”  Larsson  kontrade med  att 

påpeka att bocken av  tradition  skall brännas. Tillslut gick vi  till beslut och motionen avslogs. 

Förslaget om att flytta invalet lyftes dock separat, men även det avslogs efter votering. 
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§ 14  VAL TILL SEKTIONSPOSTER 
$ 14A  SNF ORDFÖRANDE KONTINUITETSGRUPP 2 

Håkan Carlsson sökte posten som ordförande i kontinuitetsgrupp 2 för SNF. Håkan går i F1 och 

te upp valberedningens nominering och Håkan valdes enhälligt. är 21 år gammal. Linus läs

$ 14B  SNF SEKRETERARE 
  Ingen sökande till posten. 

$ 14C  SNF VBL KONTINUITETSGRUPP 2 
  Ingen sökande till posten. 

$ 14D  SNF ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Oskar Allerbo sökte. Oskar är 22 och sade sig inte ha tid, men var ändå intresserad. Oskar 

valdes enhälligt. 

Efter invalet till SNF så gjorde vi en kort paus och fick besök av tomte och Lucia som bjöd på 

pepparkakor och glögg. 

$ 14E  FARM ORDFÖRANDE KONTINUITETSGRUPP 2 
Cecilia Kjällman och Erik Nilsson sökte och de fick båda först presentera sig kort. Båda går i F1. 

Cecilia fick börja med att gå ut och vänta medan Erik fick svara på frågor. Efter en stund var det 

Cecilias tur innan det var dags för personlig diskussion. Linus läste upp valberedningens 

nominering och vi gick till val där Erik valdes. 

$ 14F  FARM ÖVRIGA LEDAMÖTER KONTINUITETSGRUPP 2 
Till ledamot i FARM så sökte Cecilia och Axel Lagerlöf. Även Axel går i F1. Efter att de fått svara 

på frågor var för sig så läste Linus upp nomineringarna för dem båda och vi gick till beslut. Båda 

lligt i klump. valdes enhä

$ 14G  BALNGT 
Johan ”B1” Borglin och Johan ”B2” Bergström sökte och båda hade suttit med i årets BalNgt 

som kommittérepresentanter. Båda fick svara på frågor innan den personliga diskussionen. 

Båda var nominerade och Linus läste upp nomineringarna. Tillslut gick vi till val och de valdes 

tillsammans enhälligt. 

$ 14H  TEKNOLOGSKYDDSOMBUD 
Staffan Wranne sökte. Staffan går i F3 och är införstådd i vad posten innebär. Staffan valdes 

enhälligt. 
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$ 14I  FNOLLK ORDFÖRANDE 
Sofia Gunnarsson sökte. Sofia fick svara på frågor och bl.a. så tyckte hon att det låter intressant 

med en phaddergruppsdag och att en utvärdering med gamla phaddrar är bra. Linus läste upp 

nering och vi gick till val. Sofia valdes till ny ordförande för FNollK. valberedningens nomi

$ 14J  FNOLLK KASSÖR 
Oscar Rosenstam sökte posten. Han är 20 år gammal och av naturen noggrann. Efter en stunds 

ens nominering och vi gick till val. Oskar valdes enhälligt. frågor så läser Linus upp valberedning

$ 14K  FNOLLK ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Sökande  var Daniel Gleeson,  Staffan Ankardal, Maria  Ekström,  Jonas  Flygare,  Jakob  Friman, 

Jennie Kockum Spovin samt Torbjörn Wästerlid. Samtliga är 19 år. De fick alla var och en svara 

på frågor innan persondiskussionen tog vid. Linus läste upp nomineringarna. Det beslutas att vi 

skulle välja in fem personer trots att endast fyra var nominerade. Vi gick till beslut och de som 

des till ledamöter i FNollK08 är Daniel, Staffan, Maria, Jonas och Torbjörn. val

§ 15  ÖVRIGA FRÅGOR 
  Ing

§ 16  DUMVÄSTUTDELNING 

a övriga frågor togs upp. 

Fem olika dumheter nominerades. Den som var dummast var dock Erik ”Euler” Larsson som 

vann på grund av följande händelse. 

Euler  och  Pedram  i  FNollK  hade  lånat  Pedrams  brors  bil  för  att  köra  tillbaka  alkohol  till 

systemet. Till saken hör att Pedrams bror är mycket rädd om sin bil. När de lastade i alkoholen 

behöver de  flytta på hatthyllan  eftersom det blev  fullt  i bagaget.  Euler  tänkte då  ”det  är  ju 

dumt att lägga den på taket för då glömmer man den ju lätt” och lade den därför i baksätet.  De 

behövde dock fylla även baksätet varpå Euler lade hatthyllan på taket. De körde iväg och efter 

en stund såg Euler att föraren, som såg ut som en glassgubbe, i en lastbil höll på och vinkade. 

Euler undrade vad glassgubben ville. 

Senare lämnar de tillbaka bilen till Pedrams bror som sade ”ni har säkert hatthyllan i ert rum” 

och då föll genast alla bitarna med glassgubben och ilastningen på plats. Pedrams bror hittade 

senare hatthyllan överkörd mitt i en korsning. Dumt! 

Reserverade mot beslutet: Erik Larsson. 
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§ 17  MÖTET AVSLUTAS 
Klockan 01:33 så förklarade Pontus mötet avslutat. 
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