
Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) 

 

  

Magnus Våge Mikaela Holm 
Ordförande Sekreterare 

 

Johan Bergström Erik Larsson Staffan Wranne 
Justeringsman Justeringsman Justeringsman 

1 

F-TEKNOLOGSEKTIONEN 
PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 

Tid: 15:30-00:30 
Plats: HB1 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  
Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET OCH BESLUTSFÖRIGHET  
Mötet hade blivit utlyst i tillräcklig tid och tillräckligt många närvarade så mötet förklarades 

behörigt och beslutsförigt. 

§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE 
Magnus Våge nominerades till mötesordförande och Mikaela Holm nominerades till 

mötessekreterare. Båda valdes enhälligt. 

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE  
Johan Bergström och Erik Larsson nominerades och valdes enhälligt till justeringsmän tillika 

rösträknare. 

Efter punkt 11b byttes Erik Larsson ut mot Staffan Wranne som justeringsman tillika 

rösträknare. 

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  
Följande ändringar av föredragningslistan föreslogs och godkändes. 

 Ett meddelande från SNF lades till under punkt 9. 

 Ett meddelande från F-styret lades till under punkt 9. 

 Revisionsberättelse för SNF 06/07 lades till under punkt 10. 

 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från FNollK 2007 lades till under punkt 10. 

 Inval av samtliga poster till FNollK flyttades till efter punkt 14 motioner. 
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§ 6 ADJUNGERINGAR  
Erik Hammarberg adjungerades in. 

§ 7 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Mikaela berättade att protokollet från föregående möte var underskrivet av justeringsmän och 

anslagna på anslagstavlan på Focus. Protokollet godkändes enhälligt och lades till handlingarna. 

Protokollet från sektionsmötet lp4 våren 2008 godkändes inte på föregående möte. Jakob 

Andersson berättade att protokollet var justerat och anslaget. Protokollet godkändes enhälligt 

och lades till handlingarna. 

Beslut: Att godkänna föregående mötes protokoll samt protokollet från lp4 våren 2008 och 

lägga dessa till handlingarna. 

§ 8 UPPFÖLJNING AV BESLUT  
Det fanns ingen närvarande som kunde berätta om hur det går med häfvutrustningen. 

§ 9 MEDDELANDEN  
§ 9a  SNF  –  BSD 

Edvin Linge från SNF berättade om BSD som kommer att vara den 27 november. 

§ 9b F-STYRET –  INST ITUTIONSRÅD  

Mikaela berättade att det finns en ledig plats som studentrepresentant i institutionsrådet för 

Fundamental Fysik. Om någon är intresserad av denna plats så kontakta kärnstyret. 

§ 9c F-STYRET –  AVSKEDSANSÖKAN  

Våge läste upp avskedsansökan från sektionsordförande Mats Svensson. Våge berättade att 

detta innebär att Karin Elam som nu är vice ordförande blir tillförordnad ordförande. 

§ 9d KÅRLE DNINGEN  

Sektionens kontaktperson på kåren Erik Hammarberg berättade att kåren har beslutat att 

lämna SFS (Sveriges Förenade Studentkår) eftersom kåren inte står bakom de frågor som SFS 

driver. Han meddelade också att de fortfarande väntar på besked angående kårobligatoriet.  
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Dessutom har kåren klubbat igenom ett åsiktsprogram, förberedelserna för CHARM är i full 

gång och formen på fullmäktigevalet håller på att utredas. 

§ 10 VERKSAMHETS-  OCH REVISIONSBERÄTTELSER 
§ 10a  VERKSAMHETSBERÄTTELSE  SNF  2006/2007 

Moa Berglund och Markus Ahlberg presenterade vad de gjorde under sitt år i SNF. 

Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt och lades till handlingarna. 

Beslut: Att enhälligt godkänna verksamhetsberättelsen för SNF 06/07. 

§ 10b REVISIONSBERÄTTELSE SNF  06/07 

Jakob Andersson läste upp revisorernas yttrande om revisionsberättelsen för SNF 06/07. 

Revisionsberättelsen godkändes enhälligt och lades till handlingarna. Eftersom 

verksamhetsberättelsen godkändes innan så beslutades även ansvarsfrihet för SNF 06/07. 

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för SNF 06/07 samt att ge dem ansvarsfrihet.  

§ 10c VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FNOLLK2007 

Stora delar av FNollK 2007 presenterade vad de gjorde under sitt år som NollK genom att visa 

några bilder. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt och lades till handlingarna.  

Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen för FNollK 2007.  

§ 10d  REVISIONSBERÄTTELSE FNOLLK  2007 

Jakob Andersson läste upp revisorernas yttrande om revisionsberättelsen för FNollK 2007. 

Revisionsberättelsen godkändes enhälligt och lades till handlingarna. Eftersom 

verksamhetsberättelsen godkändes innan så beslutades även ansvarsfrihet för FNollK 2007. 

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för FNollK 2007 samt att ge dem ansvarsfrihet. 

§ 11 VAL TILL SEKTIONSPOSTER 
§ 11a  SNF  ORDFÖRANDE KONTINUIT ETSGRUPP 2 

Edvin Linge var nominerad till posten och ingen annan sökande fanns. Edvin fick presentera sig 

och mötet fick chans att ställa frågor. Karin läste upp valberedningens motivering innan mötet 

gick till val. Edvin valdes enhälligt. 
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§ 11b SNF  SEKRETERARE  
Peter Olofsson var nominerad till posten men var inte närvarande och ingen annan sökande 

fanns till posten. 

§ 11c SNF  VBL  KONTINUITETSGRUPP 2 
Robert Masgren var nominerad till posten och ingen annan sökande fanns. Robert fick 

presentera sig och mötet fick chans att ställa frågor. Karin läste upp valberedningens 

motivering innan mötet gick till val. Robert valdes enhälligt. 

§ 11d  SNF  ÖVRIGA LEDAMÖTER  
Ingen sökande till posten. 

§ 11e  FARM  ORDFÖRANDE  KONTINUITETSGRUPP 2 
Stefan Karlsson var nominerad till posten och ingen annan sökande fanns. Stefan presenterade 

sig och mötet fick chans att ställa frågor. Karin läste upp valberedningens nominering innan 

mötet gick till val. Stefan valdes enhälligt. 

§ 11f  FARM  ÖVRIGA LEDAMÖTER  
Stina Linge var nominerad och det fanns ingen annan sökande. Innan mötet gick till val fanns 

chans att ställa frågor till Stina och Karin läste upp valberedningens nominering. Stina valdes 

enhälligt. 

§ 11g  BALNG T  
Ingen sökande till posten. 

§ 11h TEKNOLOGSKYDDSOMBUD  
Ingen var nominerad men när nuvarande teknologskyddsombud hade berättat vad posten 

innebär var Lars Lundberg intresserad. Lars berättade om sig själv och innan mötet gick till val 

fick Lars svara på frågor från mötet. Lars valdes enhälligt. 

§ 12 FYLLNADSVAL  
§ 12a  SNF  ORDFÖRANDE KONTINUIT ETSGRUPP 1 

Jonathan Olofsson var nominerad till posten och ingen annan sökande fanns. Jonathan fick 

presentera sig och mötet fick chans att ställa frågor. Karin läste upp valberedningens 

motivering innan mötet gick till val. Jonathan valdes enhälligt. 
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§ 13 PROPOSITIONER  
§ 13a  PROPOSITION OM SEKTIONENS  MEDLEMMAR  

Till propositionen som togs upp förra mötet har det nu kommit ett ändringsyrkande från Jakob 

Andersson. Styret jämkar sig med ändringsyrkandet och detta godkändes av mötet. Eftersom 

det rör sig om stadgeändringar måste de även godkännas på nästa möte. 

Beslut: Att godkänna propositionen med ändringarna i ändringsyrkandet. 

§ 14 MOTIONER 
§ 14a  MOTION OM MEDLEMSFÖRE NINGSSTATUS  

Förra mötet röstades motionen om medlemföreningsstatuts med ett ändringsyrkande igenom 

och eftersom det handlar om stadgeändringar måste den även röstas igenom på detta möte. 

Våge läste upp motionen med ändringsyrkandet som godkändes av mötet. 

Beslut: Att godkänna motionen med ändringsyrkandet.  

§ 14b MOTION OM VALBEREDNINGENS S AMMANSÄTTNING  

Mikael "Micke" Andersson föredrog motionen. Erik presenterade F-styrets yttrande och Micke 

jämkar sig med styrets yrkande. Från Henrik Hansson kom det in ett tilläggsyrkande som bestod 

av att lägga till en punkt i stadgarna om när valberedningen är beslutsmässig. Styrets yrkande 

med tillägget röstades igenom. 

Beslut: Att godkänna motionen med tilläggsyrkandet. 

 

Det fanns ytterligare två motioner anslagna men det var ingen som valde att lyfta dem. 

§ 15 VAL TILL SEKTIONSPOSTER -  FNOLLK 
§ 15a  FNOLLK  ORDFÖRANDE  

Till posten fanns fyra sökande och den som var nominerad av valberedningen var Harald Freij. 

Alla fyra fick var och en presentera sig och mötet fick ställa frågor. Karin läste upp 

valberedningens nominering innan det var persondiskussionen och därefter gick mötet till val. 

Harald Freij valdes till ny ordförande för FNollK. 

§ 15b FNOLLK  KASSÖR  
Till posten fanns fyra sökande och den som var nominerad av valberedningen var Anton 

”Smörgås” Guldberg. Alla fyra fick var och en presentera sig och mötet fick ställa frågor. Karin 



Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 6 (6) 

 

  

Magnus Våge Mikaela Holm 
Ordförande Sekreterare 

 

Johan Bergström Erik Larsson Staffan Wranne 
Justeringsman Justeringsman Justeringsman 

6 

läste upp valberedningens nominering innan det var persondiskussionen och därefter gick 

mötet till val. Anton ”Smörgås” Guldberg valdes till ny kassör i FNollK. 

§ 15c FNOLLK  ÖVRIGA LEDAMÖTER  
Först beslutades det att välja in fem ledamöter. Till dessa fem platser fanns 14 sökande. Det 

fanns fyra nominerade och dessa var Emma ”Tem” Wikman, Jonathan Rydberg, Emma Kjellson 

och Olof Berglund. Alla fjorton fick var och en presentera sig och svara på frågor innan Karin 

läste upp nomineringarna och persondiskussionen tog vid. Mötet gick till beslut och de som 

valdes till ledamöter i FNollK 2009 var Emma ”Tem” Wikman, Jonathan Rydberg, Emma 

Kjellson, Olof Berglund och Dundar Göc. 

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR  
Martin Bergman upplyste mötet om att han hade undersökt om det skulle gå att ordna ett 

pingisbord åt sektionen. Han meddelade att det svåraste är att hitta en lämplig plats men att 

han håller på att leda efter en sådan. 

Mikael Andersson lyfte frågan om phaddergrupper ska få hyra Focus. 

§ 17 DUMVÄSTUTDELNING  
Fyra dumheter nominerades och ställdes mot varandra innan en dumhet ställdes mot avslag. 

Mötet beslutade för avslag vilket innebär att Anton ”Smörgås” Guldberg har kvar dumvästen 

fram till nästa möte. 

§ 18 MÖTET AVSLUTAS  
Mötesordförande Magnus Våge avslutade mötet strax efter halv ett. 


