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�1 Mötets öppnande

Pontus Laurell öppnar mötet 15:19.

�2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Pontus meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Han frågar därmed om
mötet anser sig behörigt och beslutsförigt, vilket det gör.

�3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

F-styret nominerar Oscar Rosenstam till mötesordförande. Han väljs in och
frågar därefter om Torbjörn Wästerlid kan väljas till mötessekreterare. Torbjörn
valdes till sekreterare.

�4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Jenny �Lei�� Andersson nomineras och hon nominerar i sin tur Mikael �Micke�
Andersson. De väljs till justeringsmän i klump.

�5 Föredragningslistan

• Ett meddelande från kårstyrelsen läggs till under punkt �9 meddelanden.

• Motion om fotoföreningen �yttas till efter punkt �14 c, så att �er av mo-
tionärerna kan närvara.

• Punkt �14 c, inval till valberedningen, ändras från 0-2 till 2-4 ledamöter.

Ändringarna godkänns.
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�6 Adjungeringar

Jonas Lindgren, Data, Kristin Norberg Ohlsson, Kårledningen, Niklas Åkerblom,
Data, och Alexandra Angred, Data, adjungeras samtliga in med närvaro- och
yttranderätt.

�7 Föregående mötesprotokoll

Undertecknad meddelar att föregående mötesprotokoll är anslaget och justerat
som sig bör och föreslår därför att protokollet godkänns och läggs till handlin-
garna.

Beslut: att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till
handlingarna.

�8 Uppföljning av beslut

�8 a Kremering av motionen om motionens bordläggande

Motionen kremeras av Anton till pampiga toner från Roines laptop. Därefter
öppnas en liten minneslund framme vid presidiebordet.

�9 Meddelanden

�9 a Meddelanden från Kårstyrelsen

Kristin från kårstyrelsen stiger fram. Kristin meddelar att hon är här istället för
Hannah, som är sektionens huvudkontakt. Först och främst vill hon uppmana
alla att rösta i FUM-valet, det högst beslutande organet på kåren. Sista dagen
att rösta är på torsdag. Sedan fortsätter hon med att berätta vad FUM har
sysslat med i år. Detta inkluderar bland annat beslut om kårens syn på om-
start EDIT och vad de tycker om kårobligatoriet. Hon meddelar även att en ny
kårledning nu valts in, där F-teknologen Isa Nordquist är ny SO (Sociala utskot-
tets Ordförande). John L och Byssjan kommer att byggas om under sommaren.
Där Byssjan är idag kommer grön väggen att ligga i framtiden. Avslutningsvis
�nns det många kårkommittéer som söker folk PU, gasquens driftgrupp och
valberedning bland annat.
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�9 b Preliminär verksamhetsplan F-styret 2010/2011

Pontus presenterar den preliminära verksamhetsplanen för F-styret 2010/2011,
se bilaga B.

�10 Verksamhets- och revisionsberättelser

�10 a Verksamhetsberättelse DP 2008/2009

Jonas �Roine� Lindgren och Niklas Åkerblom kommer fram och presenterar
verksamhetsberättelsen för DP 2008/2009, se bilaga C. DP har under deras
överinseende vördat Dragos, hävt med nollor, ordnat julbord osv. De har även
lyckats presentera världens kanske fulaste verksamhetsberättelse. De avslutar
starkt med ett �nt rim. Trevligt!

Beslut: att godkänna DP 2008/2009s verksamhetsberättelse.

�10 b Revisionsberättelse DP 2008/2009

Revisorn är inte här, men han har godkänt redovisningen, se bilaga D.

Beslut: att godkänna DP 2008/2009s revisionsberättelse och ge Jonas
Lindgren och Niklas Åkerblom ansvarsfrihet.

�10 c Revisionsberättelse FnollK 2004

Revisorn är fortfarande inte här, men i hans skriftlig utlåtande låter han meddela
att han anser att bokföringen är ok och rekommenderar att den godkänns, se
bilaga K 1.

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för FnollK 2004 och att ge Magnus
Jönsson och Johanna Liljedahl ansvarsfrihet.

�11 Propositioner

�11 a Proposition om permanent insyning av Focus

Torbjörn lyfter propositionen samtidigt som han antecknar, se bilaga E. Efter
hans korta redogörelse påpekar Harald att det är lite konstigt att ålägga styret

1Punkten bordlades först eftersom representant för FnollK 2004 saknades. Den återöpp-

nades när Magnus dök upp någon timme senare.
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att göra någonting som man inte har mandat till om inte ÄG-fysik också är
villiga att syna in. Harald ber om papper till ett ändringsyrkande, se bilaga F.

Några fördelar med att syna in Focus är att:

• Försäljning av alkohol under arrangemang i Focus blir möjlig.

• Reklam för arrangemang kan göras även utanför F-husen.

• Alkohol kan inhandlas hos grossister.

• Öltappar kan sättas in i Focus.

• Ingen begränsning på antal insynade arr per lokal och år.

Några nackdelar är:

• Något krångligare vid arrangemang.

• Något dyrare dryck vid arrangemang.

• Kan hända att lokalerna måste hållas låsta även dagtid.

• Slut på spontanfester med alkohol i Focus.

Många personer har frågor eller uttrycker sin åsikt i frågan och hela debat-
ten återges inte här. Några av de mer eller mindre olösta frågorna var: Vart
ska spontanfestandet ta vägen? Kommer folk att börja festa på platser som är
mindre lämpliga än Focus? Och är det inte ett väldigt tungt ansvar att lägga
på sektionsordföranden att vara tillståndsinnehavare?

Mötet är till slut redo att gå till val. Styret jämkar sig med Haralds än-
dringsyrkande och motionen ställs därefter mot avslag.

Beslut: att bifalla propositionen med ändringsyrkandet. Beslutet är enhälligt.

�12 Motioner

�12 a Motion angående införandet av alumnirepresentant
i FARM

Karin Skoglund Keiding lyfter motionen å FARMs vägnar, se bilaga G. Karin
berättar att motionen handlar om att en ledamotpost i FARM ska ersättas
med en alumniansvarigpost. Detta för att förenkla kommunikationen mellan
alumniföreningen och sektionen från båda håll. För närvarande är uppdraget
nämligen inte knutet till någon förening och därmed väldigt �ytande.

Mötet är efter redogörelsen färdiga att gå till beslut. Undertecknad läser upp
styrets yttrande, se bilaga H.
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Beslut: att bifalla motionen om införandet av alumnirepresentant i FARM.
Beslutet är enhälligt.

�12 b Motion om Dragos inval

Lars Lundberg lyfter motionen, se bilaga I. Lars har ögnat igenom alla sektions-
mötesprotokoll från läsperiod 3 och funnit att hittills har Dragos aldrig valts in i
LP3. Dragos hör hemma i läsperiod fyra. Mötet är efter denna korta redogörelse
klara att gå till beslut. Undertecknad läser upp styrets yttrande, se bilaga J.

Beslut: att bifalla motionen om Dragos inval. Beslutet är enhälligt.

�12 c Motion om fotoförening

Skåning läser upp och motiverar motionen1, se bilaga L. I korta ordalag handlar
den om att ett gäng eldsjälar vill dra igång en fotoförening som ska dokumentera
livet på F-sektionen. De blir en intresseförening så de kommer inte att kosta F-
sektionen något i daglig skötsel. Om de i framtiden vill ordna utställning eller
liknande kommer de att ansöka om pengar för detta. Några frågor om fotoetik
ställs, och föreningsgrundarna verkar kunniga.

Ett av de första projekten blir en nollningsbok, som man kan få köpa. Lite
längre fram i tiden är det möjligt att fotoföreningen tar över sektionsfotografens
jobb och håller nybörjarkurser! Torbjörn läser upp styrets yttrande, se bilaga
M

Beslut: att bifalla motionen.

�13 Fyllnadsval

�13 a Fanbärare

Fanbärare är en mycket bra sektionspost enligt mötesordförande Rosen som
förklarar vad en fanbärare har för uppgifter. �Man går med fanan helt enkelt�, vid
nollningen, mösspåtagningen och cortegen. Dessutom får man gå på fanborgs-
kalas. Efter detta peptalk söker Isak Lyckberg och Kristina Lindgren.

Isak läser TM och gillar långa skogspromenader, så att gå runt med fanan
ska inte vara några problem. Han har ingen tidigare erfarenhet, men åtminstone
en stor navel att sätta fanan i. Kristina har långklänning och en chalmersmössa,
det funkar bra det också.

Mötet beslutar att invalet kan ske i klump.
1Punkten behandlades under mötet egentligen efter punkt �14 c.
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Beslut: att välja Isak Lyckberg och Kristina Lindgren till fanbärare.

�13 b VBL

Tydligen har SNF en sökande till VBL som dock inte är här just nu. Frågan
bordläggs därför tillsvidare.

�13 c Sektionsnörd

Posten har hela tre sökande! Cecilia �Cissi� Hult, Jonas Lindgren och Mats
�MÄDZ� Svensson. Herrarna går ut och Cissi får presentera sig. Sektionsnörden
katalogiserar tidningar och just detta är Cissi väldigt duktig på. Hemma har
hon sina recept i god ordning. Cissi gillar fantomen och det gör även hennes
mamma. Därefter lovar hon att hon tänker skriva upp alla nummer som saknas
i sektionens samlingar och hitta de som saknas på andrahandsmarknader. Inte
illa.

Jonas Lindberg kommer in. Jonas går i ettan på TM och tycker att exponer-
ingen av Dragos skötts ganska dåligt, men han har sett till att fantomen visades
ordentligt under dupen. Jonas påstår sig vara väldigt anal och kan tänka sig att
sortera alla tidningar i skyddsrummet precis som Cissi. Favoritsorteringsalgo-
ritmen är bubblesort för att den är så enkel.

Mats träder in. Mats Svensson har suttit i F6 och styret och är för när-
varande fantomföreläsare. Han har prenumerat på fantomen i �era år. Mats
tycker att kollektionen passar bäst inne i skyddsummet där den är säker från
�otta �ngrar. Men han kan kanske ställa ut delar av kollektionen i taget. Mats
visar att fantomenkunskaperna sitter där de ska genom att uppskatta antalet
tidningar i Sverige till runt 2000, men han vet inte exakt hur många sektionen
har.

Mötet är redo att gå till val. Men justeringsman Lei� är borta med vinden.
Hon återvänder i alla hast när röstningen redan påbörjats.

Beslut: Att välja Mats Svensson till sektionsnörd.

�14 Val av sektionsposter

�14 a Dragos

Mr Walker vandrar in på sektionsmötet som en vanlig man. När han frågar
mötesordförande om lite mjölk och denne tillfälligt tuppar av med diagnosen
fruset blod förstår alla vem som döljer sig bakom trenchcoaten. Mr Walker väljs
därefter enhälligt till posten under jubel och lovsång.
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Beslut: att välja Mr Walker till Dragos. Beslutet är enhälligt.

�14 b Revisorer

i) Val revisor

Frida söker posten. Hon har en stark tro på att hennes mamma kommer att lösa
det mesta i bokföringsväg. Hon får tyvärr inte granska sin egen bokföring, men
hade gärna gjort det.

Beslut: att välja Frida Håkansson till revisor. Beslutet är enhälligt.

ii) Val av revisorssuppleant

Johan Bergström söker posten. Bergström kallas för just �Bergström� eller möjligtvis
Pingu. Han tycker att det är lämpligt att någon annan kan göra Fridas bokföring
och tänker eventuellt lämna in sin egen bokföring under året, men Frida får väl
ta hand om den. Mötet går till val.

Beslut: att välja Johan Bergström till revisorssuppleant. Beslutet var
enhälligt.

iii) Sektionsstyrelse

iv) Val av sektionsordförande

Kristina Berndtsson söker posten som sektionsordförande. Kristina går sitt tred-
je år på Chalmers men går i tvåan, så hon har koll. Kristina tycker att det är bra
och roligt att vara med att göra saker bättre. Även om vissa har skrattat när
hon sagt att hon ämnade söka till sektionsordförande har hon tänkt på det hela
ganska länge och nu har hon slutligen bestämt sig. Om man röstar på Kristina
kommer allting att bli bra.

Tankar på saker hon skulle vilja genomföra under sitt år är till exempel
att göra en undersökning över hur folk har haft det med CSN. Eller en mer
omfattande undersökning över hur bra det går för folk med studierna.

Inför ett eventuellt insynande skulle hon vara beredd att vara tillståndsin-
nehavare, men det är inget som ingått i hennes ursprungliga planer. Bland kända
ledare i världen är Margaret Thatcher en inspirationskälla.

Kristina har viss vana av att organisera grupper, bland annat på hennes
jobb på Stena Line där hon varit andreman. Alltså under förstemannen. Person-
diskussion tar vid och valberedningen läser upp sitt yttrande. Mötet är därefter
redo att gå till val.
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Beslut: att välja Kristina Berndtsson till ordförande i fysikteknologsektionen.
Beslutet är enhälligt.

v) Val av vice sektionsordförande

Vi har två sökande på posten. Marcus Johansson och Lars Lundberg. Lars bör-
jar med att presentera sig eftersom han är nominerad av valberedningen. Lars
sitter just nu som rustmästare och har tidigare varit SAMO. Han tycker om att
påverka och vill att sektionen ska ge så mycket som möjligt till alla medlemmar.
Han vill utveckla sektionen så att det �nns något som är bra för alla medlemmar
på sektionen. Mysföreningen är en bra idé!

Lars vill också jobba mot mastersprogrammen och att se över skötseln av
Focus tycker han är en viktig grej. Avslutningsvis svarar Lars att vi ska rösta
på honom för att han har erfarenhet och god inblick i hur livet fungerar på
sektionen.

Marcus vankar in. Marcus har också han varit SAMO och som vice vill han
fortsätta att utveckla teknologens studiemiljö. Han skulle även vilja bygga upp
sektionsarbetetet på masterprogrammen, bland annat införa en masterssamo.
Marcus vill också lyfta fram det som är existensberättigande för sektionen,
studiebevakning och arbetshälsa. Han vill hellre vara vice ordförande än ledamot
eftersom vice har �er åligganden.

För att göra styret mer synligt hos nollorna vill Marcus införa en intro-
duktionsföreläsning för nollan där de informeras om styret och hur sektionen
fungerar. När han blir tillfrågad varför vi borde rösta på honom och inte på
Lars har Marcus inte något självklart svar.

Persondiskussion inleds och valberedningen läser upp sin nominering. Det
bör tilläggas att Marcus är nominerad till ledamotsposten.

Mötet är redo att gå till val.

Beslut: att välja Lars Lundberg till vice ordförande i fysikteknologsektionen.

vi) Val av sektionskassör

Soheil Bashirinia söker posten. Han går i tvåan och var någon typ av kassör i
grundskolan.

Soheil gillar att handla på kredit, men har inte så goda kunskaper i ämnet.
Soheil ska dock få en privatlektion i bokföring av Fridas mamma och hoppas att
detta ska göra susen. Det framkommer att Solle verkar ha ganska stora streck-
skulder men han ska lägga fram en avbetalningsplan för att åtgärda problemet.
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Förutom att sköta sektionens pengar är Soheil engagerad i bristen på studiear-
betsplatser. Persondiskussion följer och Marie läser upp valberedningens nominer-
ing. Mötet går till val.

Beslut: att välja Soheil Bashirinia till kassör i fysiktekonologsektionen.
Beslutet är enhälligt.

vii) Val av sekreterare

Simon Sigurdhsson söker posten som sekreterare. Simon sitter för närvarande
som kassör i Finform och har under året varit F6. Han vill driva sektionen
framåt, speciellt i frågor som insyning och arrangemangsutbudet. Som sekreter-
are tror han att han passar bra och det faktum att han kan stava till kommitté
talar för detta.

Den �na skånska dialekten härstämmar från strax norr om Trelleborg. Därefter
tar persondiskussionen vid och Marie läser upp valberedningens nominering.

Beslut: att välja Simon Sigurdhsson till sekreterare i fysiktekonologsektionen.
Beslutet är enhälligt.

viii) Val av ledamot

Marcus söker ledamotsposten eftersom han inte blev vice. Han meddelar att han
är samma person som tidigare och sörjer förlusten ringa. Om han �ck välja en
superkraft vore det att kontrollera den svaga kärnkraften så att han kan få folk
att sjunka genom marken.

Marie läser upp valberedningens yttrande och mötet går därefter till val.

Beslut: att välja Marcus Johansson till ledamot i fysiktekonologsektionen.
Beslutet är enhälligt.

Anmärkning: Klockan är nu drygt 18:15 och mötet ajourneras för matintag
till 19:00.

�14 c Val av två-fyra ledamöter i valberedningen

Valberedningsposterna visar sig vara populära med fyra sökande: Pontus Lau-
rell, Marie Doverbo, Anton Körkkö och Cecilia Hult.

Pontus får börja med att presentera sig. Han har varit sektionsordförande
under året som gått och varit medlem i �era valberedningar. Han tycker att det
är kul att vara delaktig i urvalsprocessen. På frågan om han har någon klurig
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fråga att ställa i valberedningen svarar han �Om svart är 1 och telefon 25. Vad
är då tra�k?�.

Anton trippar strax därefter in. Anton är före detta F6 och sitter nu som
ledamot i styret. Anton är bra på att vara oberoende eftersom han inte känner
någon och är känslokall. Antons verision av en klurig fråga är �Coca-cola eller
pepsi�.

Cissi gör entre. Cissi heter Cecilia och hon vill gärna bli valberedning efter-
som det är roligt och intressant. Hon vill ändra på hur samarbetet funkar mellan
ordinarie valberedningar och de tillfälliga medlemmarna. Det sämsta just nu är
att den permanenta valberedningen väljer fel ostar och att ananas är äckligt.
Cissi hade valt vindruvor och morötter.

Marie stegar in eftersom Marie vill bli valberedning. Marie har varit sam-
mankallande för valberedningen under året som gått och tycker att det sjukt
kul att intervjua folk. Detta kan bero på att hon är frågvis och tycker att det
är kul att pilla ur folk saker. Dessutom gillar hon skvaller.

Efter presentationerna inleds en lång diskussion om hur många ledamöter
som egentligen är vettigt att ha i en valberedning. Ena sidan resonerar att en
valberedning med totalt sju personer blir alldeles för stor. Det blir läskigare för
intervjuade och svårare att komma överens i gruppen. Den andra sidan menar
att det är bra om valberedningen är hyfsat stor, för då �nns möjligheten att
alternera personer under en lång valberedningshelg såsom den inför detta möte.
Dessutom menar de att det inte är läskigare att bli utfrågad av sju personer än
fem. Till slut enas mötet om att rösta in fyra oberoende ledamöter i valbered-
ningen.

Beslut: att välja Pontus Laurell, Marie Doverbo, Cecilia Hult och Anton
Körkkö till ledamöter i valberedningen. Beslutet är enhälligt.

�14 d SNF

i) Val av ordförande i kontinuitesgrupp 1

Viktor Nilsson söker posten. Viktor tycker att studiebevakning är viktig och att
arren SNF har är roliga och betydelsefulla. Viktor gillar att leda folk och har
tidigare erfarenhet i form av ordförande i webgruppen på kåren.

Ambitioner under sin tid i SNF kommer att vara att följa upp kursutvärderingar
ordentligt så att det verkligen händer något. I övrigt har han inga grandiosa vi-
sioner, inte heller för styretarbetet. Han ska kolla upp om veckobladeriet kan
erbjuda tentor även för mastersprogramen och se till att nuvarande hål i fram-
förallt TM-kurserna fylls. Problemet där är att de har så många kurser att välja
bland.
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Valberedningen läser upp nomineringen och mötet går därefter till val.

Beslut: att välja Viktor Nilsson till ordförande i SNF kontinuitetsgrupp 1.
Valet är enhälligt.

ii) Val av kassör

Kristina Lindgren söker posten. Kristina går tvåan på F. Hon vill bli kassör
eftersom hon tror att det kommer att bli jättespännande och intressant. Hon
kan inte bokföra ännu och har desvärre inte någon mamma som kan hjälpa
henne.

Under persondiskussion läser valberedning upp sin nominering och sedan går
mötet till val.

Beslut: att välja Kristina Lindgren till kassör i SNF. Beslutet är enhälligt.

iii) Val av kursutvärderingsansvarig

John Isaksson söker posten. John är just nu sittande kursutvärderingsansvarig
och vill gärna fortsätta med detta. John har lärt sig mycket under den tid han
suttit. Han vill under året titta nogrannare på kursutvärderingarna än vad som
gjorts under tidigare år. Har det hänt saker och ting?

Beslut: att välja John Isaksson till kursutvärderingsansvarig i SNF. Beslutet
är enhälligt.

iv) Val av årskursrepresent F2

Malin Brusk söker posten. Hon tycker att det är viktigt med kursutvärderingar
och sånt och hon tror att årskursrepresentant är en lagom börda för henne att
axla.

Beslut: att välja Malin Brusk till årskursrepresentant för F2 i SNF. Beslutet
är enhälligt.

v) Val av årskursrepresent F3

Simon de Fine Licht har varit för årskursrepresentent för tvåorna under året och
vill avancera till treorna. Veckans Simon är numera en punkt på dagordningen
i SNF.

Beslut: att välja Simon de Fine Licht till årskursrepresentant för F3 i SNF.
Beslutet är enhälligt.
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vi) Val av årskursrepresent TM2

Lisa Stenberg söker posten via en fullmakt. Lisa läser TM1 och är för tillfället
upptagen med LANA. Hon har ganska nyligen börjat sticka och verkar ha en
ganska brant inlärningskurva. Lisa gillar yoga, speciellt den uppgående solen.

Beslut: att välja Lisa Stenberg till årskursrepresentant för TM2 i SNF.
Beslutet är enhälligt.

vii) Val av årskursrepresent TM3

Tyvärr �nns ingen sökande till posten.

Beslut: att vakantsätta posten.

�14 e FARM

i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 1

Mötesordförande Rosen frågar till att börja med om mötet kan godkänna att
punktens namn byts till �ordförande kontinuitetsgrupp 1�. Ändringen går igenom.
En sökande �nns till posten, Daniel Pettersson. Daniel gick med i FARM för
ett halvår sedan och har trivts väldigt bra. Daniel är även ordförande i FREK
och kommer att fortsätta vara så en tid framöver. Han tror dock inte att det
kommer att bli ett problem att klara båda sakerna samtidigt.

Daniel brinner allra mest för F-expo. De (FARM) ska jobba hårt för att den
blir av nästa läsår. Daniel vill även fortsätta med föredrag från forskare på olika
institutioner på Chalmers. Han älskar polly och kallas därför ibland för dito.
Undertecknad föredrar dock det något personligare �min lilla polly�.

Persondiskussion följer och valberedningens nominering läses upp. Mötet går
till val.

Beslut: att välja Daniel Pettersson till ordförande i FARM kontinuitetsgrupp
1. Valet är enhälligt.

ii) Val av kassör

Martin Eriksson har varit F6 i ett år nu. Han var för ett år sedan osäker på om
han ville bli F6 eller FARM, men nu �xar han båda delarna. Martin tycker att
det är intressant att vara kassör eftersom han gillar pengar och att ha kontakt
med Vattenfall (vilket traditionellt varit kassörens kontakt men kan komma att
ändras med det nya avtalet). Även Martin är taggad på att få ihop ett F-expo
igen!
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Beslut: att välja Martin Eriksson till kassör i FARM. Valet är enhälligt.

iii) Val av 0-1 ledamöter

Sara Nilsson söker posten. Sara läser F1 och har varit med som frivillig hjälpreda
ett tag. Sara gillar alumnimiddagar och är tydligen bra på att göra kanelbullar.
�Det blir andra bullar om hon kommer med�.

Beslut: att välja Sara Nilsson till ledamot i FARM. Valet är enhälligt.

�14 f Djungelpatrullen

i) Val av överste

Till översteposten i Djungelpatrullen �nns en sökande, Marcus Birgersson. Mar-
cus är 21 år gammal, eller ung kanske. Han har klarat en till tenta nu så stud-
iesituationen är mycket bättre. Han vill gå med i DP eftersom de gör mycket
bra för sektionen och han passar bäst på posten eftersom ingen annan söker.
Det �nns tydligen spridda åsikter om huruvida Marcus kan köra bil. �Frågan är
enkel, men svaret svårt� som han själv uttrycker det.

Marcus kommer eventuellt att ska�a en härlig skäggväxt, eller annan kropps-
behåring. Om det skulle hända att han måste leda laget i berusat tillstånd tar
han vid en viss berusningsnivå väldigt bra beslut. Vid en lite högre nivå tar han
inga beslut alls.

Marcus passar på posten eftersom han ofta tar en naturlig roll som organ-
isatör; håller koll på vad folk gör och att de blir klara någon gång. Han kan
garantera att han aldrig kommer att gå ur Britney för att göra armhävningar.
Styretarbetet ser han som en chans att lära sig mer om hur sektionen fungerar
och arbetar.

För övrigt ska Marcus se till att det städas ordentligt efter varje arrange-
mang i DP-rummet. Han kommer personligen att �xa arr så ofta som han orkar
städa. Därefter tar persondiskussionen vid och valberedningen läser upp sin
nominering. Mötet går till val.

Beslut: att välja Marcus Birgersson till överste i Djungelpatrullen. Valet är
enhälligt.

Adjungeringar: Alexander och Philip från sektionen för automation och
mekatronik adjungeras in.
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ii) Val av rustmästare

William Hallberg söker posten. William är 22 år gammal och har bra studiesit-
uation. Han söker rustmästarposten eftersom han tycker att det är roligt och är
duktig på att bygga och reparera saker. William samarbetar bra med nyinvalde
översten och tror att diskhanddukar måste bytas minst två gånger i veckan för
att vara någorlunda fräscha. En gång lossnade ugnsluckan när William använde
den, men han lagade den då raskt.

William har ideér om hur städsystemet kan göras bättre. Han tror att dagens
system skulle kunna funka om man ändrade inställning till det. Idag känns det
lite som om man som etta blir stra�ad med att städa. Om man till exempel
�ck en kaka efteråt istället skulle attityden till städningen bli bättre. William
var tidigare medlem i en karateklubb och kommer att använda kunskapen han
förvärvat till att förhindra att ga�ar stjäls.

William vill att det i Focus framtid ska �nnas färre silvertejpslösningar.
Persondiskussion tar vid och valberedningen läser upp nomineringen.

Beslut: att välja William Hallberg till rustmästare i Djungelpatrullen. Valet
är enhälligt.

iii) Val av skattmästare

Till skattmästarposten �nns hela tre sökande!
Olle Elias börjar med att presentera sig eftersom han är nominerad. Olle

har hyfsad studiesituaion och passar på posten eftersom han tycker att bok-
föring är en intressant och vettig sak att lära sig. På frågan om var gränsen för
streckrättigheter går dras nog gränsen vid växteriet.

Asp-dupen som gick back gjorde det för att Olle inte var med i planer-
ingsarbetet och för att de räknade fel på matförsäljningen. Olle tror inte på att
förvara kvitton i plastkassar. Han är inte medveten om hur många bokföringar
han måste göra per år, men verkar ha hyfsad kläm på DPs omsättning. Hittar
han en strecklista med massor av streck under signaturen �Free beer� drar han
nog strecken på översten. Olle vet inte vad skillnaden på en polsk kontainerfru
och en DP patet är och summerar pubrundevinster som �bra�.

Peter byter ut Olle framme vid tavlorna. Peter är 18 år och har inte körkort,
men studiesituationen är bra. Han söker för att han tycker att det verkar vara
kul att vara DP och för att han vill se till att alla får det lika bra som honom.
Han gillar att räkna och gillar pengar, så han passar givetvis väldigt bra på
posten. Bilnisse får inte strecka men växterietpateter är helt ok.

Peter har inga tidigare kassörserfarenheter men han ska få lektioner av Solle
efter att han fått lektioner av Fridas mamma. Peter har inga planer på att �ytta
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till Portugal och påstår sig kunna sköta en strecklista även när han är så berusad
att han inte kan sitta upp. Enligt Peter är Netto är bäst i FnollK 2010.

Gustav träder in som sista sökande. Körkort får han inte ta på grund av
synfel. Gustav fyller 20 om två veckor och studiesituationen är acceptabel. Han
söker posten eftersom han vill fortsätta ha roligt helt enkelt. Med Gustav som
kassör får Bilnisse strecka om han kramar Gustav en gång om dagen. Gustav
anser att en dup ska gå plus, men inte så jättemycket. De pengar som blir över
efter dupen bör gå till att göra nästa dup bättre.

Får Gustav in en handske med streck så streckar han strecken på den han
�ck handsken av. Gustav tror även på idén att strecka ut kontanter och han kan
dessutom gyckla, oj, han slant. På vad då kan man fråga sig?

Efter att Gustav lämnad lokalen träder persondiskussion vid! Valberedningen
läser upp sin nominering och diskussion följer. Mötet går därefter till val.

Beslut: att välja Olle Elias till skattmästare i Djungelpatrullen.

iv) Val av ölchef

Det �nns två sökande till posten. Filippa och Rasmus. Utfrågningen börjar med
Filippa eftersom hon är nominerad. Filippas studiesituationen är ok. Hon söker
DP eftersom det verkar vara en given hit. Ölchef aspar hon för att hon är född
ölnörd. Redan som liten �ck hon �ck veta varför skummet på en Guiness är så
fast. Filippa klarar hyggligt av att svara på Roines kluriga fråga om av vad en
trapist är för ölsort. Blir Filippa ölchef siktar hon på cirka 8-9 ölsorter per dup.

En gång lyckades Filippa avgöra en ölsort enbart genom att känna doften.
Calle förbereder ett litet prov åt henne nu. Efter nogsamt doftande och smakande
lyckas hon emellertid inte få någon av de tre sorterna rätt.

Rasmus vandrar in på scenen. Han tycker att det är roligt att arra saker och
är ansvarstagande. Han gillar dessutom öl. Rasmus tror att Britney rymmer
cirka 80 �ak. Han går bet på Roines fråga om vad en trapist är, men favoriten
är Chimay. Rasmus är av åsikten att ungefär tio sorter är en lämplig ölmängd
på dupen.

Rasmus påstår sig inte vet vad vatten är och det kan kanske stämma eftersom
han en gång däckade utanför sin dörr. Som ölchef kommer Rasmus att vara
serveringsansvarig men han är inte helt påläst på vad det innebär däremot
verkar han ha koll på de�nitionen av en ale.

Persondiskussion följer och valberedningen läser upp sin nominering. Mötet
går därefter till val.

Beslut: att välja Filippa Hallqvist till Ölchef i Djungelpatrullen.
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�14 g F6

i) Val av sexmästare

Två sökande. Jonas �Japan� Landberg är nominerad och utfrågas först. Jonas
har en fot hos alla som söker F6 och kommer därmed kunna föra samman alla
på ett bra sätt. Han är envis och ger sig aldrig. I styretarbetet vet han inte
riktigt vad han ska driva. Jonas sitter för närvarande som ledamot i FREK.

Jonas har planer på att a�schering inför gasquer ska ske på alla sätt det går.
Han är positiv till att arra saker med andra sektioner och tycker att utbytet med
andra sektioner är ganska dåligt för närvarande. Jonas har viss tidigare efarenhet
som reseledare på bussresor till alperna. Jonas blir en bättre sexmästare än
Johan eftersom han är längre än honom.

För att locka �er till gasquearr kan man kanske locka med ovanligt god mat.
När han blir tillfrågad om det eventuellt kommande ansvaret för toalettstädning
svarar Jonas att det bara att köra ner handen och gräva i toaletterna. Därefter
sprutar han vatten överallt och skrubbar.

Johan gör entre till orelaterade skrattsalvor. Johan är 20 år har körkort och
söker sexmästarposten. Han tycker att F6 är en förening som passar honom som
person. Johan gillar att få sin röst hörd och få fram sin vilja på så många ställen
som möjligt.

Johan anser sig kunna tänka själv och försöker intala andra att tänka samma
sak om honom. Johan vet emellertid inte varför Captain Kirk bestiger ett berg.
Som F6 vill han få dem att synas mer, både inom sektionen och utanför. Hur
vet han inte riktigt. Måhända �er gyckel? Tidigare erfarenhet inkluderar tiden
som scoutledare.

Egenskaper som gör att vi borde rösta på honom är att han kommer vara
väldigt engagerad och det faktum att han anser Roine vara vacker.

Persondiskussionen tar vid och valberedningen läser upp motiveringen. Per-
sondiskussionen varar till dess mötet är redo att gå till val.

Beslut: att välja Jonas Landberg till sexmästare i F6.

ii) Val av sexreterare

Daniel Svensson, 21 år, söker posten. Daniel har körkort och en studiesituation.
Han söker för att det antagligen är roligt. Sexreterare passar eftersom han kan
tänka samtidigt som han skriver och är lite smått intresserad av värmeskåp.
Det låter som om han skulle vilja öka parbildningen inom F6. Undertecknad
rekommenderar att öka energin på inblandade fotoner.

I gymnasiet förde han alltid protokoll i grupparbeten. De protokollen har
förts främst för hand. Han siktar på att få ut protokollen inom en vecka efter
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mötet. Fick han välja en bryggare i världen blir det Jörgen Vålemark, något
som bringar väldiga applåder från F6-asp-bänk.

Valberedningen läser upp sin nominering och mötet går till val.

Beslut: att välja Daniel Svensson till sexreterare i F6. Beslutet är enhälligt.

iii) Val av kassör

Arian är 17 år, fyller 18 den 24 maj, nominerad och börjar därmed presentation-
srundan. Han har inget körkort och söker föreningen eftersom det verkar roligt.
Han tror att de viktigaste egenskaperna för en kassör är att vara strukturead
och kontinuerlig. Arian har inga problem med att ta lite tid från sina studier
och är beredd att lägga den tid som krävs. För att inte råka ut för att någon
dpp streckar för mycket på strecklistan funderar Arian på att ha stegvist inträde
på listan.

Jesper Eriksson får sedan presentera sig. Jesper fyller 20 i juni och studiesi-
tuationen ser bra ut. Jesper har hängt med F6 ända sedan nollningen och har
kommit att trivas i det glada gänget. Jesper gillar att ha kontroll över saker och
ting och han tror att det är en fördel om en kassör har bra koll. Man kan säga
att Jesper har kassörsposten i blodet eftersom hans far är kassör.

Jesper bor granne med en phadder och har visat sig vara av rätt kaliber
genom att störa denne natten innan hennes elnättenta. För att driva in streck-
skulder försöker sig Jesper på att ta personlig kontakt. Men man ska ta det med
en nypa salt för han lovar tydligen alltid mer än han kan hålla.

Valberedningen läser upp nomineringen och en segdragen persondiskussion
tar vid. Efter ett bra tag är mötet redo att gå till val.

Beslut: att välja Arian Ranjbar till kassör i F6.

iv) Val av öhl- och spritchef

Två personer söker posten, Julia och Alfred. Julia är nominerad och får således
börja. Hon är 21 år, har körkort och studiesituationen är helt ok. Julia söker
föreningen eftersom hon tycker om att arra saker och är bra på att ta ansvar.
Bland annat tror hon sig kunna neka för fulla människor öl. Julia har tidigare
erfarenhet från ridklubben och tiden som kamelskötare i Österrike. (Märkligt
nog var det ingen som reagerade över att detta är en konstig plats att sköta
kameler på. sekr. anm.).

Julia tycker att nuvarande drinksystem är ganska bra men kan tänka sig att
lägga till något roligt. Själv dricker hon, precis som de andra nyinvalda i F6,
helst öl. Till nästa år vill Julia köpa mjölk. Eventuellt till och med en mjölkko.
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Alfred träder fram till presidiebordet. Han är 18 år och har körkort på
gång. Studiesituationen är bra. Han passar som ölchef eftersom han gillar öl
och drinkar. Han har viss erfarenhet av detta från drinkbaren han hade hemma
under gymnasiet (men som han säkert bara blandade mjölkdrinkar i).

Inför nästa år har Alfred visioner om �er arr med andra föreningar. Han
anser inte att hans ringa ålder är ett problem. Om Focus insynas permanent
slipper han ju gå till systemet! På gasquen utgör åldern inga problem.

Frågetiden tar slut och personlig diskussion tar vid. Undertecknad läser upp
nomineringarna eftersom Marie var tvungen att kila hem. Mötet går till val.

Beslut: att välja Julia Ringsby till öhl- och spritchef i F6.

�14 h Focumateriet

i) Val av ordförande

Jonas �Jesus� Flygare söker posten. Jonas har tidigare erfarenhet av livet och
har gått upp tio kilo sedan han började på Chalmers. Tipset till den som vill
gå ner i vikt är att hoppa av. Jesus har grandiosa planer på att allt ska bli som
det var förr och lever efter mottot att man ska sluta dricka innan tolv eller två.
Får Jesus välja blir nästa �ipperinköp till Focus ett Elvis. Tillsammans med
mötesordförande gör han en något mild Bigshow imitation.

Valberedning läser upp nomineringen och mötet går till val.

Beslut: att välja Jonas Flygare till kapten i Foc. Beslutet är enhälligt.

ii) Val av kassör

So�a Gunnarsson söker posten. So�a har en stor plånbok, är 26 år och har koll
på att hon ska göra fyra bokföringar per år som kassör. Hon kommer bra överens
med den nye kaptenen. På frågan vad Foc omsätter per år blir svaret ��ipper�.
Främsta �ippermerit är 300000000 på LOTR.

Persondiskussion följer och mötet går till val.

Beslut: att välja So�a Gunnarsson till kistväktare i Foc. Beslutet är enhälligt.

iii) Val av automatpirat

En person söker posten och denne person är ingen mindre än Johan �Jak� Arvid-
son. Jak är 21 år och har en lagom studiesituation. Han spelade mycket �ipper
under nollningen och tycker att Foc är ett skönt gäng. Dessutom tycker Jak att
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det är trevligt att mecka. Framtida visioner för Focumama inluderar toblerone
och en trådlös koppling mellan Focumama och Rock-ola.

Jak hoppas kunna tillföra mycket till Foc med sina djärva ideér. Favorit�ip-
per är Roadshow där PB:et ligger på 2.5 miljarder.

Persondiskussion hålls och mötet går därefter till val.

Beslut: att välja Johan Arvidson till automatpirat i Foc. Beslutet är enhälligt.

Anmärkning: Mötet ajourneras i fem minuter för att styret ska hålla
överläggning om övriga invalda till DP, F6 och Foc.

�14 i Övriga ledamöter DP

Mötesordförande meddelar att invalda som övriga ledamöter i DP är: Otto Frost,
Rasmus Andersson, Carl Retzner, Ellinor Rånge och Johan Florbäck.

�14 j Övriga ledamöter F6

Mötesordförande meddelar att invalda som övriga ledamöter i F6 är: Sara Jans-
son, Jesper Eriksson, Johan Andersson, Olivia Säbben och So�a Hjalmarsson.

�14 k Övriga ledamöter Foc

Mötesordförande meddelar att invalda som övriga ledamöter i Foc är: Hen-
ning Holmgren, Anton Dalsmo, Jonatan Rydberg, Robert Andersson och Daniel
Gleeson.

�15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

�16 Dumvästutdelning

Många bra nomineringar strömmar in. Bland annat har Narnia smällt av en �as-
ka �ytande kväve i Focus. Vinnare blir emellertid nyinvalde sektionsordförande
Kristina Berndtsson. Detta för att hon har lyckats betalat sin bostadshyra till
kåren.

Beslut: att ge Kristina Berndtsson dumvästen.
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�17 Mötets avslutande

Mötet avslutas av en ivrigt hamrande Oscar Rosensam klockan 01:24. Om tre
dagar insjuknar alla mötesdeltagare i en mystisk sjukdom.
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