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§1 Mötets öppnande

Kristina “Kraz” Berndtsson öppnar mötet med en h̊ard smäll i den fina träleksaken.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Kraz ställer sig upp och ber högaktningsfullt om ursäkt för att mötet utlystes en dag för sent. Det verkar
inte vara n̊agon som har märkt n̊agot. Mötet beslutas trots detta vara beslutsförigt, med enhälligt beslut.

Beslut: Mötet finner att mötet är behörigt och beslutsförigt.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Linus “Mussolinus” Eklund väljs till mötesordförande efter förslag fr̊an Kristina, och undertecknad väljs
till mötessekreterare enligt förslag fr̊an nyligen tillsatte mötesordförande.

Beslut: Mötet väljer Linus Eklund till mötesordförande och Simon Sigurdhsson till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Inledningsvis är mötets deltagare tveksamma och motvilliga, och efter en del ouppskattade nomineringar
väljs till slut Tora Dun̊as och Cecilia Hult till justeringsmän.

Beslut: Tora Dun̊as och Cecilia Hult väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§5 Föredragningslistan

Styret p̊apekar att de vill lägga till ett par punkter till föredragningslistan, eftersom ytterligare informa-
tion inkommit efter det att den slutgiltiga föredragningslistan anslagits:
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• Ett meddelande fr̊an K̊arledningen läggs till under §9 Meddelanden.

• Ett meddelande fr̊an FARM läggs till under §9 Meddelanden.

• En revisionsberättelse fr̊an F6 2009/2010 läggs till under §14 Verksamhets- och revisionsberättelser.

Beslut: Mötet finner att föredragningslistan ändras enligt ovan.

Punkten öppnas än en g̊ang efter §14 b “Verksamhetsberättelse Styret 2009/2010”, d̊a det upptäcks
att verksamhetsplanen för det nya året inte tagits med i föredragningslistan. Styret föresl̊ar att man
lägger till en punkt “Verksamhetsplan” innan §16 Propositioner.

Beslut: Mötet finner återigen att föredragningslistan ändras enligt ovan.

§6 Adjungeringar

Anders Karlsson (fr̊an k̊aren) adjungeras in med yttranderätt.

§7 Föreg̊aende mötesprotokoll

Styret p̊apekar att föreg̊aende mötesprotokoll justerats med fel datum, och därför inte bör godkännas.
Mötet h̊aller med.

Beslut: Föreg̊aende mötesprotokoll godkänns ej och kan inte läggas till handlingarna.

§8 Uppföljning av beslut

Inga beslut finns att uppfölja.

§9 Meddelanden

§9 a Meddelande fr̊an K̊arledningen

Anders Karlsson, vice ordförande i Sociala enheten och även sektionens kontaktperson i k̊arledningen vill
meddela oss ett par saker. Han inleder med att berätta om det beslut som tagits ang̊aende k̊arobligatoriet:
eftersom högskolan är en stiftelse kan de välja att ha kvar k̊arobligatoriet, vilket de även beslutat att
göra. Han meddelar ocks̊a att en ny k̊arledning har tillsatts.

Utöver detta meddelas att det kommer att ske en ombyggnad ute vid Väg & Vatten och Arkitektur —
husen ska i princip jämnas med marken och byggas om fr̊an grunden. Det har även öppnats en restaurang
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Mötesordförande

Tora Dun̊as
Justerare

Simon Sigurdhsson
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ute p̊a Lindholmen där det serveras god mat och dryck. John L’s (numera J.A. Pripps) har nu även öppet
p̊a söndagar.

Till sist meddelas att det är k̊arens dag p̊a torsdag — det kommer finnas hoppborgar, robotar och
annat roligt att göra fr̊an klockan elva p̊a dagen. P̊a kvällen kommer Soran Ismail hit och är rolig;
biljetter är gratis och kommer att finnas i k̊arens monter under dagen.

§9 b Meddelande fr̊an FARM

FARM vill via sin kassör Martin meddela att de behöver folk till F-dagen 17 november. Även om man
inte är företagsvärd tycker FARM att man ska g̊a dit; det bygger p̊a att det blir m̊anga besökare och att
företagen känner att de vill komma dit igen.

“Verka intresserade, även om ni inte är det”, säger Martin.

§10 Fyllnadsval

§10 a Oberoende SAMO

Marie Doverbo, fyllnadsvald till posten av styret, är fr̊anvarande. Punkten bordläggs därför tillsvidare
(se punkt §17 a).

Beslut: Punkten bordläggs tillsvidare.

§10 b SNF – VBL

Även Simon de Fine Licht är fr̊anvarande, fullständigt ovetande om att han ska vara här när fyllnadsvalet
godkänns. Punkten bordläggs tillsvidare (se punkt §21 a), s̊a att vi kan ringa honom och p̊apeka att det
är dumt att han inte är här.

Beslut: Punkten bordläggs tillsvidare.

§10 c SNF – Årskursrepresentant TM3

Tora Dun̊as har fyllnadsvalts till årskursrepresentant TM3 i SNF, och beslutet ska nu förankras av
sektionsmötet. Hon tycker om att tycka saker, därför tycker hon att hon passar bra p̊a posten. Person-
diskussionen hoppas över, efter förslag fr̊an mötet.

Beslut: Styrets fyllnadsval av Tora Dun̊as till Årskursrepresentant TM3 godkänns enhälligt.
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Mötesordförande

Tora Dun̊as
Justerare

Simon Sigurdhsson
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§11 Val av sektionsposter

§11 a SNF

SNF p̊ast̊ar att de har tv̊a aspar som kommer först vid sextiden, eftersom n̊agon lurat iväg alla nollan
till ett seminarium med fantastiska 3D-effekter. Det föresl̊as att punkten bordläggs tillsvidare (se §18 a).

Beslut: Punkten bordläggs tillsvidare.

§12 Budget

Styrets eminente kassör Soheil ställer sig upp för att presentera den fantastiska budgeten (se bilaga F).
Tekniken är inte riktigt med p̊a noterna, och Styret hinner äta en betydande del av Soheils potatischips
innan Lars till slut f̊ar fram budgeten p̊a projektorn. Det visar sig att en del förändringar har skett sedan
förra årets budget:

• Blodgruppen har f̊att mindre pengar, eftersom de inte gjort av med det de fick förra året.

• FIF har f̊att en rejäl omfördelning och en ökad budget — b̊ade k̊aren och Soheil själv tycker att
det är bra att fokusera p̊a föreningar som inte “bara super”. Det har flyttats pengar till FIF:s arr,
och det har f̊att en representationsbudget att köpa tröjor för.

• Finform har f̊att sina pengar lite jämnare fördelade över numren, och lite mer pengar; de planerar
nämligen (n̊agot ambitiöst) att trycka i färg!

• Spidera har f̊att sin budget sänkt ganska ordentligt. Förra året gjorde de inte av med mycket
pengar.

• Växteriet fick lite mer pengar.

• Styret fick lite mindre pengar.

• Valberedningens budget ökade n̊agot.

• Sektionsmötesposten ökades.

• Sektionsaktivasittningarna har f̊att mindre pengar, även här eftersom det inte användes s̊a mycket
förra året.

• Hofflorna läggs det mer pengar p̊a, eftersom budgeten inte räckte till förra året.

• Ärtsoppan minskades. Förra årets F6 var duktiga och gick under budget p̊a den här posten.

• Julmiddagen har sänkts efter DP:s sillfiasko förra året.
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• Masteraktiviteterna sänktes; det mesta har redan gjorts s̊a den här posten är relativt lätt att
budgetera för.

• Telefonen sänkt med 5 000kr, eftersom Styret nu gjort sig av med telefonen som tidigare st̊att i
Styretrummet.

• Oförutsedda utgifter har ökats — det är bra att kunna klara mer än ett brandlarm.

• Framtida motioner har ökats, s̊a att vi kan lägga mer pengar p̊a lite större förändringar i Focus
och p̊a sektionen i övrigt.

Sänkningarna motiveras med att vi nu har färre intäkter; vi har inte lika m̊anga studenter som förra
året, och FARM kommer inte att dra in lika mycket pengar med det nya Vattenfallavtalet. Dessutom f̊ar
vi mindre fr̊an programr̊aden. Däremot har vi mycket pengar liggande p̊a sektionen — de kan vi använda
till mindre (eller större) inköp p̊a sektionen.

En del fr̊agor dyker upp, vissa mer relevanta än andra. Det mesta handlar om Britney, hennes
överlevnadschanser och hennes nollbudget. Lite oklarheter ang̊aende förlusten av vattenfallsavtalet förklaras
av FARM; Vattenfall vill lägga om sitt arbete och jobba med flera olika sektioner. Vi ska i framtiden f̊a
pengar beroende p̊a hur m̊anga som kommer till deras events, är det tänkt. Tyvärr har det nya avtalet
varit i förhandlingsfasen ganska länge nu, och är fortfarande inte klart.

Tuss undrar vad sektionsavgiften är tänkt att vara, eftersom vi inte fastställer den förrän under nästa
punkt. Styret svarar nästan samstämmigt att det är tänkt att den ska ligga kvar p̊a de 50kr den legat
p̊a ett antal år — det finns ingen egentlig anledning att ändra p̊a det.

Mötesordföranden undrar om mötet är redo att g̊a till beslut, och f̊ar ett halv-entusiastiskt “ja” fr̊an
mötet. Omröstningen g̊ar snabbt och smärtfritt; ingen har n̊agot att invända.

Beslut: Budgeten antas enhälligt av sektionsmötet.

§13 Fastställande av sektionsavgift för v̊arterminen

Styret förklarar att de vill ha kvar sektionsavgiften p̊a 50kr, och att det inte finns n̊agon egentlig anledning
att ändra p̊a den. De p̊apekar ocks̊a att den redan antagna budgeten är grundad p̊a detta belopp.

Werner p̊ast̊ar att han vill ha en högre sektionsavgift, men enligt de regler k̊aren satt upp f̊ar vi inte
ha en avgift p̊a mer än 50kr. Mötet g̊ar till beslut, och ingen har n̊agra invändningar mot Styrets förslag.

Beslut: Sektionsavgiften för v̊arterminen fastställs enhälligt till 50kr.
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§14 Verksamhets- och revisionsberättelser

§14 a Verksamhetsberättelse F6 2009/2010

Punkten inleds med problem; tekniken är återigen p̊a fel sida. Den här g̊angen trasslar Gmail och vägrar
l̊ata den fina PP-presentationen laddas ned. I förvirringen och tristessen som uppst̊ar konstaterar Ordf.
Kraz att det är sv̊art att lägga i snusen när man har lösmustasch p̊a sig.

Ordningsfr̊aga: Kan vi bordlägga punkten och fortsätta med §14 b “Verksamhetsberättelse Styret
2009/2010” s̊a att teknikproblemen kan lösas, undrar b̊ade Styret och F6?

Beslut: Punkt §14 a “Verksamhetsberättelse F6 2009/2010” bordläggs tillsvidare.

När teknikproblemen lösts efter §14 b “Verksamhetsberättelse Styret 2009/2010” återupptas punkten,
och F6 presenterar sin eminenta verksamhetsberättelse (se bilaga C).

De inleder sin verksamhetsberättelse med att trassla en del med salens lampor. Därefter startas deras
informativa PP-presentation — den inneh̊aller en hel del bilder. Det konstateras att de har haft fyra
ET-raj med sjukt bra teman, god øhl, färgglada drinkar, karaoke, berusade pateter och mycket mer. De
har även haft gasquer: en pubrunda och fyra “riktiga” gasquer med tema 70-tal, Liftarens Guide till
Galaxen, Safari och (Bygg)rock. Inkomsterna fr̊an Gasquen användes för att subventionera de extremt
billiga hamburgarna p̊a ET-rajen.

De räddade även nollningen fr̊an FnollK (som tydligen är “kl̊apare”) genom att arra bastu, finalsits,
provsits, hockeykalas, föreningskväll och genom att hjälpa BalNGT att servera p̊a balen.

De serverade ärtsoppa fyra g̊anger; varje torsdag i läsvecka 5, och de hade DuPar efter tv̊a pubrundor
(d̊a DP varit för bakfulla för att göra det själva). De hade även en mycket fin luciasittning, komplett
med en gigantisk (och väldigt tung/otymplig) stjärna fr̊an Canyon. De arrade även en kärleksomsits för
sina pateter och en sektionsaktivabastu för de som varit duktiga och städat p̊a sektionsaktivastädningen.
De räddade även sektionsaktivadagens sittning fr̊an Styret.

Sedan hade de en fullständigt awesome aspning. Tyvärr lyckades de inte ta s̊a m̊anga kort, men visar
stolt upp en bild p̊a Z, som tagits p̊a väg till den mycket mysiga kvällen ute i bastun.

Till sist kommer det fram; det de har gjort mest är att festa! De har g̊att p̊a kalas, haft tvättstugesittningar,
capsat, socialiserat med andra sexmästerier, punchgycklat, och varit allmänt onyktra vid ett flertal
tillfällen.

N̊agra fr̊agor följer presentationen, bland annat undras det om det var bättre förr, och F6 konstaterar
att det definitivt var s̊a. Förra året i alla fall. Mötet är därefter redo att g̊a till beslut.

Beslut: Verksamhetberättelsen godkänns enhälligt.

§14 b Verksamhetsberättelse Styret 2009/2010

Tuss inleder med att förklara varför revisorn inte godkänt Styrets revisionsberättelse — det är tydligen
DP:s fel, eftersom de glömt betala in en skuld. DP:s nuvarande kassör ser mycket konfunderad ut och
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fr̊agar vilken skuld det kan vara. Linus sl̊ar p̊a träleksaken och p̊apekar att det kan lösas senare; vi har
en verksamhetsberättelse p̊a g̊ang.

Inte helt oväntat inleds verksamhetsberättelsen (se bilaga D) med en pik om hur mycket bättre det
var förr; när tekniken fungerade. Tuss förklarar dessutom att de skött det löpande arbetet ordentligt,
och att de fixat “lite annat” ocks̊a. Tydligen har Tuss glömt vad han skrivit i sin verksamhetsberättelse.

Han konstaterar att obligatoriet aldrig blev avskaffat, men de har änd̊a arbetat för ett eventuellt
avskaffande. Det är ju bra änd̊a, tänkte de. Tillg̊ang till Signes och ett café i Canyon har de ocks̊a arbetat
för; även om mängden arbete kanske inte st̊ar i en normal proportion till resultatet. De har skrivit ett
incidenthanteringsdokument ocks̊a, som har tagits efter av b̊ade k̊aren och en del andra sektionen.

Sk̊ap har de ocks̊a jobbat för, men inte f̊att n̊agra. Det verkar som att ingen vill ta tag i det, och
Styret själva har inte haft pengar till det. N̊agon p̊apekar att man kan ta sk̊ap fr̊an gamla badhus och
dylikt när de bygger om, men det hade ingen tänkt p̊a.

De ville ha ett höstlov ocks̊a; k̊aren kom fram till att stressen var högst p̊a A och F, och därför tyckte
man att ett avbrott i den l̊anga terminen skulle sitta fint. Man n̊adde viss framg̊ang p̊a den här punkten;
fr̊an och med nästa år kan det p̊a kandidatniv̊an bli n̊agra dagar extra ledigt efter lp1-tentorna, men inte
mer.

Linus undrar om mötet är redo att g̊a till beslut, och det är vi.

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänns enhälligt.

Ordningsfr̊aga: Styret upptäcker att verksamhetsplanen inte finns med p̊a föredragningslistan, och
fr̊agar därför mötet om man kan lösa detta. Förslagsvis återöppnar man §5 “Föredragningslistan” för
att lägga till en ny punkt innan propositionerna.

Beslut: Punkt §5 “Föredragningslistan” återöppnas.

§14 c Revisionsberättelse F6 2009/2010

Revisorns utl̊atande (se bilaga E) läses upp av Ordförande Kraz — det är l̊angt, kr̊angligt och tr̊akigt.
I korthet säger utl̊atandet att revisionsberättelsen kan godkännas, eftersom F6 varit duktiga b̊ade p̊a
att bokföra och att sköta sin ekonomi. Det tar Kraz ett flertal minuter (minst fem) att läsa upp hela
utl̊atandet. Mötet g̊ar direkt till beslut, utan fr̊agor.

Beslut: Revisionsberättelsen godkännes enhälligt.

Mötesordförande Linus undrar om mötet även kan bevilja sexmästaren och kassören ansvarsfrihet,
och det tycker mötet l̊ater som en bra idé.

Beslut: Cecilia Hult och David Saletti beviljas ansvarsfrihet. Beslutet är enhälligt.
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Mötesordförande

Tora Dun̊as
Justerare

Simon Sigurdhsson
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§15 Verksamhetsplan

Lars plockar upp den fina verksamhetsplanen (se bilaga B) p̊a projektorn, och Kraz tvingas motvilligt
läsa igenom hela. Hon p̊ast̊ar att hon trots sitt MVG i svenska “inte är s̊a bra p̊a att läsa”.

I korthet ska det verkas för att förbereda inför obligatorieavskaffandet, möta förändringar inom
högskolans ledningsstruktur, öka antalet studieplatser, fullfölja insyningsarbetet, att f̊a ig̊ang studie-
bevakning p̊a masterniv̊a, f̊a fler sk̊ap, utveckla bokmarknaden, se över skötseln av Focus och en del mer
diffusa punkter.

N̊agon fr̊agar vad det innebär att “verka för sammanh̊allning mellan spr̊akgränser”. Kraz bortförklarar
sig lite och konstaterar att det egentligen handlar om att vi ska skriva affischer (och andra dokument)
p̊a b̊ade svenska och engelska.

Mötet g̊ar därefter till beslut.

Beslut: Verksamhetsplanen godkänns. Beslutet är enhälligt.

§16 Propositioner

§16 a Proposition om insyning av Focus

Styret lyfter propositionen (se bilaga G) som förra styret fick igenom förra mötet; men vi har gjort tv̊a
tillägg (utöver det ändringsyrkande Harald lade till originalpropositionen). Enligt beslutet förra mötet
s̊a m̊aste vi lyfta den igen, och det har vi inget emot. Tilläggen till propositionen gäller en provperiod
och ordförandens roll som innehavare av tillst̊andet. Efter den korta presentationen undrar Linus om det
finns n̊agra fr̊agor, och det finns det s̊a klart (även denna g̊ang).

De flesta fr̊agorna rör rent lagtekniska och pragmatiska fr̊agor, som besvaras i den insyningsrapport
som togs fram förra året. Resten av fr̊agorna rör i princip bara praktiska problem s̊asom diskussionen
med GU, vem som egentligen är ytterst ansvarig, hur man lättast ser till att reglerna följs och s̊a vidare;
det är problem som m̊aste lösas av Styret om propositionen faktiskt röstas igenom.

En kort diskussion uppstod ocks̊a; det kommer fram att Styret inte var enhälliga i sitt beslut att
stödja propositionen (beslutet togs 2010–09–23), och Mäsk p̊ast̊ar även att majoriteten av DP ställer sig
negativa till propositionen. Deras øhlchef är däremot positiv, liksom F6 sexmästare och m̊anga andra
närvarande.

Det konstateras även att klimatet p̊a högskolan nästan tvingar oss att genomföra det här; vi kan
antingen insyna nu eller göra det när vi f̊ar allt nedstängt, menar Kraz. Det visar sig ocks̊a att det
kommer innebära mindre pappersarbete, större möjligheter och troligtvis fler arrangemang.

Efter en mycket l̊ang diskussion/fr̊agestund är mötet äntligen redo att g̊a till beslut.

Beslut: Propositionen godkännes. Beslutet är inte enhälligt.
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Mötessekreterare

Cecilia Hult
Justerare

8
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Sektionsmötesprotokoll 28 september 2010

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§16 b Proposition om studiebevakning p̊a masterniv̊a

Styrets ledamot Marcus ställer sig upp och presenterar den fina propositionen (se bilaga H). Styret vill
helt enkelt ha en oberoende studiebevakning, eftersom det är v̊art ansvar. Studenter ska kunna ta upp
saker som är d̊aliga utan att behöva g̊a till föreläsaren eller koordinatorn, för att f̊a en mellanhand.

Det finns ett ändringsyrkande fr̊an Styret ocks̊a (se bilaga I); de vill ändra “Fysikinstitutionen” till
“masterprogram associerade med Teknisk Fysik och Teknisk Matematik”, s̊a att det inte handlar om
GU:s institution. Den ska vi ju inte utöva studiebevakning p̊a.

Tanken är för övrigt att SNFm ska vara en undergrupp till SNF, s̊a att de delar ekonomi. Efter ett
par fr̊agor är mötet redo att g̊a till beslut.

Beslut: Propositionen (med ändringsyrkandet) godkännes. Beslutet är enhälligt.

§17 Fyllnadsval

§17 a Oberoende SAMO

Marie Doverbo, sökande till posten Oberoende SAMO, har nu kommit till mötet. Punkt §10 a återupptas
därför och Marie Doverbo ställer sig upp och säger ett par korta ord om sig själv: Marie har ett körkort
i Tyskland, och vill bli SAMO för att det är en viktig post.

N̊agon undrar varför hennes körkort ligget i Tyskland; Marie p̊ast̊ar att det blev stulet i somras. Hon
nämner även att hon var beroende SAMO (vice ordförande i Styret) förra året.

Cissi undrar hur oberoende hon är, och Marie konstaterar att hon är jätteoberoende, eftersom hon
även är oberoende valberedare. Hon har bara ett svagt socker/nagel-beroende, men det är högst spora-
diskt. Martin undrar om hon tror att hon är bättre än att inte ha n̊agon oberoende SAMO alls, och det
tycker hon.

Beslut: Styrets fyllnadsval av Marie Doverbo till Oberoende SAMO godkänns enhälligt.

§18 Val av sektionsposter

§18 a SNF

SNF:s tv̊a aspar har nu anlänt, och mötet beslutar därför att återuppta §11 a.

i) Val av årskursrepresentant för F1

Josef Hansson g̊ar lugnt ner till “scenen” för att presentera sig själv.
Josef inleder med att berätta att han har tappat sitt körkort i Kroatien. Han avser dessutom att

stanna kvar i exakt fem år (vilket framkallar en insiktsfull suck hos stora delar av mötet), och han vill
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bli SNF mest för att n̊agon var tvungen, och för att Helena “s̊ag s̊a less ut när hon fr̊agade”. Han tycker
om att engagera sig ocks̊a; han är engagerad i utbildningsfr̊agor i allmänhet, och har m̊anga åsikter som
han gärna delar med sig.

Han fick 11 p̊a analysduggan, men vet inte vad han tar i bänkpress eftersom han aldrig provat. Han
har däremot drivit en förening, s̊a han har lite erfarenhet av arbete som “liknar” det han ska göra nu.
Föreningen var en datorspelsförening, som var aktiv tills i v̊aras.

Jonas undrar vilken egenskap han har som är minst lämpad för jobbet som F1-representant; Josef
säger att han har d̊alig självdistans och är glömsk. Han tycker även att Bernhard är “asskön”. Han
föredrar rött vin framför vitt, om det inte handlar om mousserande vin.

Beslut: Josef Hansson väljs enhälligt till Årskursrepresentant F1.

ii) Val av årskursrepresentant för TM1

Björn Vessman kommer fram till tavlan och berättar om sig själv.
Björn är 22 och är “färsk” p̊a TM. Han har ingen spännande historia om körkort eftersom han

inte har ett s̊adant. Göteborg har bra lokaltrafik, tycker han. Han tror även att han är i den bästa
phaddergruppen, men delar av mötet fnyser när de hör detta p̊ast̊aende.

Han vet inte riktigt vad han vill åstadkomma i SNF, men han har inte s̊a m̊anga egna visioner. Han
vill ha koll p̊a de som faktiskt gör saker och/eller har makt. Lind undrar om han har erfarenhet; han
svarar att han läst p̊a GU och varit mycket aktiv i FFS, b̊ade med studiebevakning och det studiesociala.
Britta undrar om han menar att Göteborg är bättre än dalarna — bara inom lokaltrafik, svarar Björn.

P̊a GU läste han för övrigt arabiska och ekonomi. Han föredrar vitt vin framför rött.

Beslut: Björn Vessman väljs enhälligt till Årskursrepresentant TM1.

Ordningsfr̊aga: DP har försvunnit helt, s̊a vi tror de lagar mat. Efter ett snabbt telefonsamtal
konstaterar vi att de är klara med maten, s̊a vi beslutar att ta ett kort uppeh̊all för att förtära denna.
Mötet återupptas igen om 40 minuter — styret vaktar datorer, och k̊arens representant åker hem. Kraz
mustasch kliar tydligen “som fan” ocks̊a — Sk̊aning p̊apekar att det är skägget som ska klia, men
Marcus tycker att mustasch är en undergrupp till skägg. Mötet återupptas igen klockan 18:45, efter ca
50 minuters paus. Linus hammrar som besatt p̊a träleksaken.

§19 Motioner

§19 a Motion om bildandet av FBI

FBI med Marcus “Mäsk” Birgersson i spetsen presenterar sin “fina” motion (se bilaga J), som i korthet
g̊ar ut p̊a att starta en häfvförening p̊a sektionen. De vill främja ett intresse de hoppas redan finns, och
framförallt skapa ett större intresse.
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Styret läser upp sitt yttrande (se bilaga K), som föresl̊ar en ändring av motionen. Kraz tycker att
deras stadgar “uppenbart var skrivna av en blind apa i ett mörkt rum”, och att vi därför inte bör
godkänna dem per automatik som motionen föresl̊ar. N̊agon undrar vad som var fel. Var var det som var
rätt, är kanske fr̊agan. Det finns inga övriga fr̊agor, s̊a mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Motionen bifalles med Styrets ändringsyrkande. Beslutet är enhälligt.

§19 b Motion ang̊aende l̊angdragna sektionsmöten

Florbäck presenterar sin motion (se bilaga L) lite nonchalant och inleder med att p̊ast̊a att “ni kan
läsa själva”. Han vill införa lite regler ang̊aende diskussioner p̊a sektionsmöten, eftersom dessa kan vara
väldigt l̊anga ibland.

Styret läser sedan upp sitt yttrande; att avsl̊a motionen i sin helhet (se bilaga M). B̊ade Sk̊aning
och Linus p̊apekar att mötesordföranden, om han/hon är bra, har mycket bra koll p̊a situationen. Marie
och Jesus h̊aller med detta p̊ast̊aende. Jesus p̊apekar dessutom att vi redan har en klocka (och tids-
begränsning) under persondiskussioner. Cissi tror att det kan g̊a snabbare med fler restriktioner, men
tycker att det känns principiellt fel och odemokratiskt.

Efter denna korta diskussion är mötet redo att g̊a till beslut.

Beslut: Motionen avsl̊as i sin helhet.

§19 c Motion ang̊aende flipper

Florbäck stannar kvar; han ska presentera ännu en motion (se bilaga N). Linus konstaterar efter en
snabb titt p̊a motionen att Florbäck själv är ganska bra p̊a att förlänga sektionsmötena. Denna motion
vill förbjuda flipper “typ alltid”. Styret vill avsl̊a motionen (se bilaga O).

Jesus säger att styret redan beslutat att lunchflipper är d̊aligt (dvs. styret uppmanar till att l̊ata bli
att spela flipper p̊a lunchen), och att han först̊ar att det är jobbigt med flipperljuden men är principiellt
emot ett förbud. Det är bättre att kunna visa hänsyn, be om lugn, och s̊a vidare, tycker han. Det är
trots allt inte en tyst lokal (eller n̊agon studieplats), s̊a det ska inte finnas n̊agra krav p̊a tystnad.

Ett par minuter senare är mötet redo att g̊a till beslut i fr̊agan.

Beslut: Motionen avsl̊as i sin helhet. Beslutet är enhälligt.

§19 d Motion om skitigt sektionsmärke

Jonathan “Bonny-Joy” Rydberg tar upp sin motion (se bilaga P), som g̊ar ut p̊a att tvinga DP att tvätta
sektionsmärket. Han tycker att det skulle vara en utmärkt förfest till 33. Styret läser upp sitt yttrande
(se bilaga Q): att motionen avsl̊as i sin helhet.

En l̊ang diskussion följer; DP konstaterar att de troligtvis redan har fullt upp innan nollningen, men
Bonny-Joy insisterar p̊a att det är en “PR-grej”. Diskussionen fortsätter i samma anda en stund, innan
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Jesus kommer med förslaget att det kan göras p̊a sektionsaktivastädningen, och Mäsk h̊aller med om att
det kan vara en bra idé. Cissi vill lägga ett ändringsyrkande om att det ska göras p̊a städdagen, men
Mäsk tycker att det ligger bättre i en överlämning än i reglementet.

Mötet är efter en relativt l̊ang diskussion redo att g̊a till beslut.

Beslut: Motionen avsl̊as i sin helhet. Beslutet är enhälligt.

§19 e Motion om sektionsmärket i Olgas trappor

Bonny-Joy st̊ar kvar — han har en motion till p̊a g̊ang (se bilaga R). Nu ska det åläggas FnollK att m̊ala
sektionsmärket varje nollning. Av tradition, säger Bonny-Joy. Styret läser upp sitt yttrande (se bilaga
S); de vill att DP, F6 och FnollK ska hjälpas åt med det hela.

Jesus tror att det fortfarande kommer vara ett nolluppdrag — sektionsmärket kommer förhoppningsvis
inte designas om igen (inom en snar framtid), s̊a det kommer nog vara ett enklare uppdrag i framtiden
(och därmed kommer det nog bli gjort). Marie tror p̊a att h̊alla stadgar och reglemente korta, och tycker
att det här känns överflödigt — med tanke p̊a att det troligtvis kommer att fortsätta fungera i framtiden.
Bonny-Joy jämkar sig med styrets ändringsyrkande.

Efter dessa korta uttalanden är mötet redo att g̊a till beslut.

Beslut: Motionen godkännes (med ändringsyrkande).

§20 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor tas upp.

§21 Fyllnadsval

§21 a SNF – VBL

I elfte timmen kommer Simon de Fine Licht till mötet för att fyllnadsväljas till VBL. Mötet beslutar
därför att återuppta punkt §10 b. Simon de Fine Licht till sist kommer till mötet. Simon är redan F3-
representant och vill dessutom vara VBL, eftersom SNF just nu saknar en medlem p̊a den posten. Han
har inte tappat sitt körkort i ett främmande europeiskt land — till skillnad fr̊an en del andra p̊a mötet,
se punkt §10 a och §11 a i). Dock s̊a har han säkert gjort andra dumma saker.

Beslut: Styrets fyllnadsval av Simon de Fine Licht till VBL godkänns.
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§22 Dumvästutdelning

Mötets höjdpunkt är äntligen här! Kraz förklarar för ettorna vad dumvästen är: “om man gör n̊agot
dumt s̊a f̊ar man dumväst”. N̊agon p̊ast̊ar att man inte kan f̊a den om man var full, men Tuss korrigerar;
man kan visst f̊a dumväst, även om man är full (det är bara en förmildrande omständighet).

• Johan Florbäck har sytt p̊a sitt namn p̊a fel (enligt DP, rätt enligt oss andra) ben, och det är
ju dumt. För att lösa problemet klipper han av b̊ada benen och syr p̊a dem p̊a andra h̊allet — det
m̊a vara en ingenjörslösning, men inte en bra s̊adan.

• Anton Dalsmo skulle fixa lite rost p̊a sin egen bil — samma dag som besiktningen. Han lyckas
dock försova sig, skyndar sig ner till verkstaden och svetsar p̊a pl̊atbiten. Han stressar sedan till
besiktningen och hinner precis (med ett par minuters marginal). Tyvärr har Dalsmo bränt sönder
elen i bilen, s̊a ingen el fungerar, och bilen g̊ar inte genom besiktningen.

• Soheil Bashirinia har i samr̊ad med styret bytt bank. Tyvärr glömmer han att berätta det för
DP, som sätter in 36 000kr p̊a den gamla banken — p̊a konton som inte finns. Tydligen fick även
Focumateriet 40 000kr fr̊an en okänd välgörare p̊a grund av detta missöde (varp̊a deras kassör
dumt nog berättar detta för Soheil).

• Olof “Pördey” Elias har, trots att han vet att vi bytt bank, satt in 36 000kr p̊a det gamla kontot.

En utslagningsturnering följer: Dalsmo ställs mot Florbäck och vinner, Pördey ställs mot Solle och
vinner. I finalmatchen vinner Pördey över Dalsmo.

Nu återst̊ar att se om Pördey varit dum nog. Mötet g̊ar till beslut, och finner att dumvästen nu byter
ägare. Pördey själv har flytt mötet.

Beslut: Olof “Pördey” Elias är dum.

§23 Mötets avslutande

Mötet avslutas av Linus 20:29 med en ofattbar v̊aldshandling mot den h̊arda träleksaken.
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Bilagor

A Närvarolista

B Verksamhetsplan

C Verksamhetsberättelse F6 2009/2010

D Verksamhetsberättelse Styret 2009/2010

E Revisionsberättelse F6 2009/2010

F Budgeten

G Proposition om insyning av Focus

H Proposition om studiebevakning p̊a masterniv̊a

I Ändringsyrkande till Propositionen om studiebevakning p̊a
masterniv̊a

J Motion om bildandet av FBI

K F-styrets yttrande rörande bildandet av FBI

L Motion ang̊aende l̊angdragna sektionsmöten

M F-styrets yttrande rörande l̊angdragna sektionmöten

N Motion ang̊aende flipper

O F-styrets yttrande rörande flipper

P Motion om skitigt sektionsmärke

Q F-styrets yttrande rörande skitigt sektionsmärke

R Motion om sektionsmärket i Olgas trappor

S F-styrets yttrande rörande sektionsmärket i Olgas trappor
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