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§1 Mötets öppnande

Lars Lundberg öppnar mötet med en trevlig hälsning.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Lars meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Han fr̊agar därefter om mötet anser sig behörigt
och beslutsförigt. Det ans̊ag man.

Beslut: Mötet anses vara behörigt och beslutsförigt.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

F-styret nominerar Marie Doverbo till mötesordförande, och väljer densamme. Därefter nomineras Simon
Sigurdhsson till mötessekreterare, och väljs till detta.

Beslut: Att välja Marie Doverbo till mötesordförande och Simon Sigurdhsson till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Sven Eriksson och Josef Hansson nomineras till justeringsmän tillika rösträknare. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Att välja Sven Eriksson och Josef Hansson till justeringsmän tillika rösträknare.

§5 Föredragningslistan

F-styret har ett antal förslag ang̊aende föredragningslistan:

• Flytta FARM-invalen s̊a att dessa ligger s̊a tidigt som möjligt

Marie Doverbo
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• En revisionsberättelse fr̊an DP 09/10 läggs till under lämplig punkt

Beslut: Att FARM-invalet flyttas s̊a att det blir första invalet (§14 a), och att revisionsberättelsen fr̊an
DP 09/10 läggs in under §13.

§6 Adjungeringar

Anders Karlsson, vSO p̊a k̊aren, adjungeras in med yttranderätt.

§7 Föreg̊aende mötesprotokoll

Sk̊aning meddelar att protokollet är justerat och anslaget, och föresl̊ar att det godkänns och läggs till
handlingarna. Mötet h̊aller med.

Beslut: Att godkänna föreg̊aende mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§8 Uppföljning av beslut

§8 a Bordlagda punkter

i) Namngivning av sektionsbilen

Styret tar emot namnförslag, med eller utan motiveringar. En nominering dyker upp; ”Tv̊aan”. ”Kristina”
är ett annat förslag. Ett sista förslag, ”Hero”, kommer även upp — därefter följer omröstning.

Beslut: Att döpa den nya sektionsbilen till ”Tv̊aan”.

§9 Meddelanden

§9 a Anders Karlsson, vSO

Anders meddelar att det har valts in en ny k̊arledning, och att posten som HA vakanssattes. I övrigt har
allt fungerat bra p̊a k̊aren, ur sociala enhetens synvinkel.

§10 Fastställande av beslut

§10 a Preliminär verksamhetsplan F-styret 2011/2012

Marcus presenterar den föreslagna verksamhetsplanen, som arbetats fram av Kärnstyret i samr̊ad med
deras aspar (se bilaga B). Fr̊agor tas emot; först f̊ar Lars förklara vad Naturvetarg̊arden är för projekt;
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han berättar att det handlar om att utveckla omr̊adet runt Fysik- och Kemihusen för att öka trivsel
och s̊adant. En annan fr̊aga handlar om insyningen; är den p̊a g̊ang? Marcus berättar att vi sprungit
in i en vägg, men att det fortfarande är ett l̊angsiktigt m̊al. Marie meddelar att man f̊ar ge förslag p̊a
förbättring, men ingen har n̊agot att säga. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Att godkänna den preliminära verksamhetsplanen. Beslutet är enhälligt.

§10 b Fyllnadsval

i) Alumnirepresentant, FARM

Oscar Isacson presenterar sig själv kort, och Marie fr̊agar om valet kan godkännas. Mötet finner det s̊a.

Beslut: Att godkänna F-styrets fyllnadsval av Oscar Isacson.

§11 Propositioner

§11 a Proposition om programspecifika arbetsmiljöombud

Styret presenterar sin proposition (bilaga C). Det handlar helt enkelt om att Styret vill ha ett oberoende
arbetsmiljöombud per program, istället för ett för b̊ada som det är nu. Detta för att arbetsmiljön, speciellt
den psykosociala, är olika p̊a programmen. Vi passar dessutom p̊a att ändra namnen p̊a saker s̊a att det
stämmer överens med vad högskolan tycker att det heter.

Mötet g̊ar direkt till beslut.

Beslut: Att anta propositionen i sin helhet. Beslutet är enhälligt.

§12 Motioner

§12 a Motion ang̊aende sektionshest, 1

Solmaz lyfter motionen (bilaga D); en kort presentation följer. Anförandet g̊ar i korthet ut p̊a att sektionen
bör ha en häst, eftersom hästar gör att man m̊ar bra. En kort stund senare trillar tv̊a motionärer till in
och presenterar själva motionen.

De förtydligar att det inte nödvändigtvis m̊aste köpas en häst, utan att vi ska ha tillg̊ang till en häst.
De teoriserar om att folk kanske hoppar av i mindre utsträckning om sektionen har en häst; att det är
en form av terapi. Dessutom m̊aste ju Dragos ha en häst — det är imponerande.

Därefter läser Styret upp sitt yttrande (bilaga E), och yrkar p̊a avslag. Diskussion följer. Det föresl̊as
att bakterier ocks̊a ska införskaffas, eftersom bakterier är bra för magen. Viktor (en av motionärerna)
fr̊agar om det finns n̊agot faktiskt intresse för att tillsätta posten, och det verkar det inte finnas. Otto
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fr̊agar om det blir hamburgerfest om hästen skulle ”hänga in skylten”. Det tycker motionärerna verkar
vara vettigt.

Det framkommer att motionen är n̊agot d̊aligt skriven; motionärerna lägger ett ändringsyrkande
(bilaga F) för att ändam̊alet och formuleringarna ska bli tydliga. Ändringsyrkandet g̊ar i korthet ut p̊a
att ändra hela motionen s̊a att den istället yrkar p̊a att Styret ska undersöka möjligheterna att Dragos
kan f̊a en häst att rida p̊a under Valborg och Nollningen, istället för att en ny sektionsfunktionär åläggs
att undersöka saken. Styret p̊apekar att detta troligtvis sker genom en arbetsgrupp, och motionärerna
jämkar sig med sitt eget ändringsyrkande.

Mötet g̊ar sedan till beslut.

Beslut: Att anta motionen med ändringsyrkande. Beslutet är inte enhälligt.

§12 b Motion ang̊aende sektionshest, 2

Motionärerna väljer att inte lyfta motionen.

§13 Verksamhets- och revisionsberättelser

§13 a Revisionsberättelse, DP 09/10

Marcus läser igenom det byr̊akratiska schablonbrevet fr̊an revisorerna (se bilaga H), som i korthet re-
kommenderar att vi ska fastställa revisionen. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen fr̊an DP 09/10. Beslutet är enhälligt.

Mötet behandlar inte ansvarsfrihet d̊a verksamhetsberättelsen ännu inte godkänts.

§14 Val av sektionsposter

§14 a FARM

i) Val av ordförande

En sökande (som även nominerats) traskar ner. Tomas Rydholm presenterar sig själv och svarar p̊a de
traditionella fr̊agorna om körkort, studiesituation, med mera. Han är intresserad av att göra ett bra jobb
för att dra in pengar till studenterna. N̊agon fr̊agar varför han kommer göra ett bra jobb; han berättar
att han är intresserad av arbetet och därmed troligtvis kommer göra ett bra jobb. Han kommer även
fram till att FARM kanske kan fixa gafflar till Focus.

Valberedningen läser upp sin nominering, och mötet g̊ar därefter till val.

Beslut: Tomas Rydholm väljs till ordförande, FARM. Beslutet är enhälligt.
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ii) Val av kassör

Ingen är nominerad av valberedningen, och ingen är intresserad av att söka. Mötet beslutar därför att
vakanssätta posten.

Beslut: Att vakanssätta posten kassör, FARM.

iii) Val av 0-1 ledamöter

Inga sökanden. Mötet beslutar trots detta att av byr̊akratiska och reglementestekniska skäl att FARM
ska ha en ledamot. Posten vakanssätts.

Beslut: Att FARM kommande år har en ledamot, och att denna post vakanssätts.

§14 b Dragos

Mr. Walker g̊ar självsäkert fram till tavlan och ber mötesordföranden om ett paket mjölk, varp̊a blodet
tydligt isar i dennes vener. Det r̊ader inga tvivel, honom ska vi ha! Han väljs omedelbart in under jubel
och lovs̊ang.

Beslut: Att välja Mr. Walker till Dragos.

§14 c Revisorer

i) Val av revisor

Olof Elias traskar lugnt ner till tavlan och presenterar sig själv. Han vill styra upp bland revisorerna; han
vet vilka fel man kan göra — han har gjort alla själv. Fr̊agor följer; varför har han bara förnamn? Kommer
han lämna in sin bokföring? Inga direkta svar ges. Han tycker dock att bokföringsposten ”utg̊angen öl”
är helt okej. Mötet g̊ar till val.

Beslut: Att välja Olof Elias till revisor. Beslutet är enhälligt.

ii) Val av revisorsuppleant

Soheil Bashirinia g̊ar fram och presenterar sig. Han är 22 år, har en d̊alig studiesituation och tänkte
att Olof och han skulle styra upp det här och ha en bättre relation till kassörerna än sittande revisorer.
Bilnisse undrar om det inte är s̊a att revisorerna nu kommer f̊a godkänna varandras bokföringar, och s̊a
är det. Mycket suspekt. Mötet g̊ar i varje fall till val.

Beslut: Att välja Soheil Bashirinia väljs revisorsuppleant. Beslutet är enhälligt.
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§14 d Sektionsstyrelse

i) Val av sektionsordförande

Cecilia Hult, nominerad av valberedningen, g̊ar ner till tavlan och presenterar sig. Hon är 23, läser F3,
och har en studiesituation som varierar starkt över tid. Hon vill blir vald för att hon är bra till posten,
och för att hon är enda sökanden. Hon har funderat p̊a att söka Styret en längre tid, och gillar att g̊a p̊a
möten — n̊agot som ordföranden gör ofta. Hon har dessutom tankar om vad sektionen är till för och vad
den ska bidra med; den ska f̊a medlemmarna att utvecklas och synas. Hon vill ha en öppnare och mer
lättillgänglig organisation, s̊a att man inte missar majoriteten av medlemmarna i sitt arbete. Hon vill
väldigt gärna ha ett nationellt samarbete mellan alla F-sektioner i Sverige ocks̊a, s̊a att man kan utbyta
erfarenheter med varandra. Hon vill gärna ha folk som hjälper till med det.

Därefter följer fr̊agor. Lars undrar om hon har tidigare erfarenheter, och det har hon — hon har redan
suttit i styret ett år, och suttit som ordförande i F6. Jonatan undrar hur mycket tid hon är beredd att
lägga p̊a arbetet i styret. Hon vill inte lägga tid p̊a sm̊aproblem, men hon är annars beredd att lägga
minst 15 timmar i veckan.

Valberedningen läser upp sin nominering. Därefter g̊ar mötet till beslut, efter att ha hoppat över
persondiskussionen.

Beslut: Att välja Cecilia Hult till sektionsordförande. Beslutet är enhälligt.

ii) Val av vice sektionsordförande

Otto Frost kommer ner och presenterar sig själv; hans studiesituation s̊ag bra ut för ett år sedan (därefter
blev han DP-adjutant). Han vill utveckla sektionen, och vill bli vice ordförande främst för lokalansvaret
och arbetsmiljöns skull. Dessutom är man ordförande i valberedningen, och det är kul.

Han har tankar om Signes och Focus; han kanske vill utveckla Signes till ett lunchställe och Focus till
mer av en restaurant/pub (som en del andra sektioner), men samtidigt vill man kanske inte ha fler lokaler
att ta ansvar för. Han vill utveckla ftek ocks̊a. Han tror att det är möjligt att kombinera växteristposten
han redan har med posten som vice ordförande.

Valberedningen läser upp sin nominering. Därefter g̊ar mötet till beslut, efter att ha hoppat över
persondiskussionen.

Beslut: Att välja Otto Frost till vice sektionsordförande. Beslutet är enhälligt.

iii) Val av sektionskassör

Den nominerade och även enda sökanden, Nils Wireklint, kommer fram och ställer sig framför tavlan.
Han är 19, har inget körkort, har klarat allt än s̊a länge men kommer kugga mek2. Han vill söka styret
för att p̊averka lite och kunna ge pengar till baln̊agonting.

Många pengafr̊agor följer om deklaration, budgetposter, kostnader och s̊a vidare. Han kan absolut
tänka sig att lämna in bokföringen i tid och inte flytta till Portugal. Han tycker absolut att revisorerna är
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välkomna till kassörsmötena, och är beredd att öka dessa mötens budgetpost. Han är villig att fundera
p̊a ett system som fungerar ang̊aende pengar till aspning för föreningar.

Tiden tar slut och valberedningen läser upp sin nominering. Därefter g̊ar mötet till val.

Beslut: Att välja Nils Wireklint till sektionskassör. Beslutet är enhälligt.

iv) Val av sekreterare

Daniel Svensson, nominerad och enda sökande, traskar ner för trappan. Han är 22 år, har körkort, har
en studiesituation liknande Otto och vill vara styret för att han vill ha access till skyddsrummet. Han
vill göra n̊agon nytta ocks̊a, inte bara ordna fest, och vill fortsätta p̊a sin bana som sekreterare (han är
numera sexreterare i F6). Han har inga direkta visioner, men kan följa med i strömmen.

Han kan LATEXa i realtid, men kan inte stava till kommitté. Han kan däremot stava fyrtio tusen
miljarder ord, och tänker nog försöka utveckla nyhetsbrevet och f̊a folk att skicka in mer material till
det.

Valberedningen läser upp sin nominering och därefter g̊ar mötet till val.

Beslut: Att välja Daniel Svensson till sekreterare. Beslutet är enhälligt.

v) Val av ledamot

Tora Dun̊as, nominerad och även hon ensam sökande, g̊ar ner till tavlan. Hon är 22 år, har körkort, och
en bra studiesituation. Styret söker hon för att hon tycker om att ha koll och vara med och tycka och
bestämma saker. Hon tror att ledamot är en post som är lite mindre ansvarsfull och lite friare, n̊agot
som passar henne. Dessutom tycker hon att det är en poäng med en masterstudent som masteransvarig.
Vi ska välja henne för att hon är enda sökande, och för att hon vill vara med. Hon tänker utveckla
mastermottagningen genom att försöka flytta den eller se till att alla vet om den och att de deltar och
känner sig välkomna.

Valberedningen läser upp sin nominering och därefter g̊ar mötet till val.

Beslut: Att välja Tora Dun̊as till ledamot. Beslutet är enhälligt.

§14 e Val av 2-4 ledamöter i valberedningen

Fyra sökanden kliver fram; Marcus Johansson, Emma Kjellson (representerad med fullmakt av Cecilia
Hult, se bilaga G), Benjamin Lindberg och Filippa Hallqvist.

Marcus satt med i valberedningen för Styret i år och tyckte att det var roligt. Han tycker om att döma
folk ocks̊a, och tycker att motiveringarna är viktiga — därför ska det framg̊a i en bra nominering
hur man tänkt. Han anser att det är bra om man är m̊anga i valberedningen, s̊a att man kan fördela
ansvar om n̊agon inte kan vara med.
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Filippa är 20 år, har körkort och vill bli valberedare för att hon tycker att det är viktigt att rätt person
hamnar p̊a rätt post; hon tycker om att fr̊aga saker och vill vara med och f̊a veta saker om asparna.
Hon har ingen tidigare erfarenhet av att valbereda. Hon vill inte ha för m̊anga i valberedningen,
men det är bra att ha många olika erfarenheter och bakgrunder. Hon tycker att sju personer i en
valberedning kan fungera, och att man därför kan välja in fyra oberoende.

Benjamin är 19 år, har körkort och vill bli valberedare för att han tycker det är intressant att först̊a
hur människor är och fungerar. Han vill ha fyra oberoende teknologer; han ser inte n̊agot problem
med det.

Emma är snäll, har varit sektionsaktiv och kommer bra överens med människor. Därför vill hon bli
valberedning. Hon tycker det är viktigt att valberedningen har en omsits.

Efter presentationerna följer omröstning om hur m̊anga som ska väljas in. Tv̊a sidor visar sig; n̊agra
tycker det är skrämmande att ha för m̊anga, medan andra tycker det är vettigt med redundans. Otto,
som ordförande i nästa års valberedning, ser inget hinder att välja in alla fyra. Efter diskussionen följer
beslut. Därefter beslutar mötet om de kan väljas in i klump, och till sist beslutar mötet om huruvida de
väljs in.

Beslut: Att fyra ledamöter ska väljas till valberedningen.

Beslut: Att de fyra ledamöterna kan väljas in i klump.

Beslut: Att välja Marcus Johansson, Filippa Hallqvist, Benjamin Lindberg och Emma Kjellson till
ledamöter i valberedningen. Beslutet är enhälligt.

§14 f SNF

i) Val av ordförande

Malin Renneby, nominerad och enda sökande kliver ner till tavlan. Hon är 20 år, har inget körkort
(än) och en ganska bra studiesituation. Hon söker SNF för att hon tycker att det är en oerhört viktig
förening. Hon söker ordförande för att man d̊a kan p̊averka ganska mycket hur saker fungerar; hon visar
viss bitterhet gentemot Miljöfysiken. Hon vill att fler ska f̊a nytta av sektionen, och att studenterna
enklare ska kunna kräva att utbildningen är bättre upplagd.

Hon har tidigare erfarenhet av att vara ordförande; hon vill att SNF ska synas mer och att studenterna
ska f̊a komma till tals. Efter n̊agra fr̊agor läser valberedningen upp sin nominering. Därefter g̊ar mötet
till beslut.

Beslut: Att välja Malin Renneby till ordförande, SNF. Beslutet är enhälligt.
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ii) Val av kassör

Marcus Birgersson, enda sökande men ej nominerad, träder fram. Han har körkort (än s̊a länge) och har
gett upp det här med studiesituation. Han vill bli SNF för att det är en bra kommitté som ser till att
utbildningen h̊aller hög kvalitet. Han vill lära sig principerna bakom att vara kassör.

Fr̊agor följer, varp̊a mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Att välja Marcus Birgersson till kassör, SNF. Beslutet är ej enhälligt.

iii) Val av kursutvärderingsansvarig

Rasmus Andersson ställer sig upp. Han är 20, har körkort, och har lika m̊anga högskolepoäng nu som för
ett år sedan. Han vill gärna vara med och förbättra utbildningen, speciellt utvärderingarna. Han klagar
ju hela tiden, och det är bättre att faktiskt göra n̊agot åt det d̊a. Han vill mest jobba med uppföljningen
av utvärderingarna, inte s̊a mycket med enkäterna som han tycker fungerar bra. Fr̊agor följer; därefter
g̊ar mötet till beslut.

Beslut: Att välja Rasmus Andersson till kursutvärderingsansvarig, SNF. Beslutet är enhälligt.

iv) Val av ordförande i SNFm

Joakim Öfverholm ställer sig upp och presenterar sig själv. Han är 21 år, har inget körkort och ska läsa
nanoteknik i höst. Han vill vara med i SNF för att det är en seriös förening och för att utbildningen är
det viktigaste vi h̊aller p̊a med här p̊a Chalmers. Posten passar honom för att han ska g̊a master och för
att det är en ny post som han kan forma och dra ig̊ang ordentligt. Han har lite visioner för denna nya del
av SNF; kursutvärderingar och kurs-PM vill han ha, och gärna en representant fr̊an varje masterprogram
ocks̊a. Han tycker bättre om ost än kakor. Han är hyfsat duktig p̊a att jobba utan deadlines, tror han.
Sitt jobb p̊a den här posten kommer han sköta bättre än sitt jobb som revisor.

Första steget efter invalet blir att g̊a runt och hitta representanter för alla masterprogram, och dra
ig̊ang kursutvärderingar. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Att välja Joakim Öfverholm till ordförande i SNFm. Beslutet är ej enhälligt.

v) Val av årskursrepresentant F2

Benjamin Lindberg ställer sig upp, och avsäger sig sin post i valberedningen. Han vill vara årskursrepresentant
för att han vill vara med i SNFs arbete, men ta en mindre roll. Han har inga direkta visioner, men vill
att studierna ska vara rättvisa. Han vill dock jobba för att studiebevakningen ska synas mer än cocktail-
partyt. Mötet g̊ar efter denna korta presentation till beslut.

Beslut: Att välja Benjamin Lindberg till årskursrepresentant F2.
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vi) Val av årskursrepresentant F3

Jonathan Arvidson ställer sig upp och presenterar sig själv. Han kursutvärderar Milöfysiken. Han har
inte tänkt igenom att söka posten, men han kände att n̊agon m̊aste göra det, s̊a varför inte han. Efter
den korta presentationen g̊ar mötet till beslut.

Beslut: Att välja Jonathan Arvidson till årskursrepresentant. Beslutet är enhälligt.

vii) Val av årskursrepresentant TM2

Inga sökanden. Posten vakanssätts.

Beslut: Att vakanssätta posten.

viii) Val av årskursrepresentant TM3

Agnes Ramle ställer sig upp. Hon har en god studiesituation, och hon tycker att SNF m̊aste göra ett bra
jobb för att folk ska trivas p̊a sektionen. Hon vill gärna göra n̊agot åt att folk klagar p̊a studierna, och
tror att det kan behövas en egen TM-grupp s̊a att TM känner att SNF gör mer för dem. Det kanske kan
öka TM-studenternas engagemang. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Att välja Agnes Ramle till årskursrepresentant, TM3.

Anmärkning: Mötet tar här en l̊ang paus för mat.

§14 g Djungelpatrullen

i) Val av överste

Tv̊a sökanden finnes:

Simon (nominerad) är 22 år gammal, har körkort (b̊ade B-, truck- och symaskinskörkort) och en bra
studiesituation. Han tycker om öl, ansvar och att arrangera saker. Han vill bli ordförande för att
han tycker om skäll. Vi ska välja honom eftersom han är lugn, gillar att organisera och tror att
han kommer göra ett bra jobb. Han känner att han har gruppens stöd.

Han tycker att DuParna är ett viktigt arbete som ökar sammanh̊allningen, och att det är viktigt att
ta hand om sektionslokalen. Han vill ha samarbete med andra sektioner och fortsätta ha trevliga
DuPar. Dessutom vill han ha bättre pynt, bättre klädhängare i Focus, och fler förvaringsutrymmen.
Han är en ganska mjuk ledare, men han tror sig kunna dra folk i örat om det behövs.

Han tycker att nyinvalda kärnstyret är vettiga, och tycker att styret har en viktig uppgift, men har
inga visioner för ett år i styret.

Marie Doverbo
Mötesordförande

Sven Eriksson
Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare

Josef Hansson
Justerare
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Fredrik är 23 år gammal, har körkort och kanske inte en optimal studiesituation. Han vill bli ordförande
för att han vill vara mer involverad i sektionens arbete. Han tycker att DPs uppgift är att ge nollan
öl, och därmed f̊a dem att trivas. De visar att det finns annat p̊a Chalmers än bara plugg. Han vill
gärna bredda kontaktnätet och samarbeta med andra PR- och rustföreningar p̊a Chalmers.

Som ledare är han h̊ard, men han blir inte arg om folk inte gör som han vill. Han föredrar att
delegera uppgifter framför att göra saker själv. Han är bra p̊a att se vilka personer som kan utföra
vilka uppgifter, tror han.

Efter fr̊agestunderna h̊alls persondiskussion, därefter g̊ar mötet till val.

Beslut: Att välja Simon Nilsson till ordförande i Djungelpatrullen.

ii) Val av rustmästare

Även denna post har tv̊a sökande:

Anton (nominerad) är byxmyndig, har körkort och en d̊alig studiesituation. Han tycker att DP är ett
bra tillfälle att ge n̊agot tillbaka till sektionen. Han vill vara rustmästare för att han gillar att ha
mycket ansvar, och för att han tydligen har ett stort intresse för städning. Han är ordningsam, och
tror även att han i egenskap av vice ordförande kan leda gruppen.

Han har en fin vision om en klädhängare som inte välter, och han tycker inte om plastväxterna i
Focus. Han är bra p̊a att arbeta utifr̊an impulser, och inte främst inriktad p̊a stora visioner. Han
vill ocks̊a arbeta p̊a städningen, ge lite mer morot istället för bara piska.

Han tycker sopor kan st̊a framme tills de börjar lukta, och vet inte vad Ragnar är. Han har en bra
plan ang̊aende gafflar; han ska skälla ut folk.

Marina är 21 år, har inget körkort och en ganska bra studiesituation. Hon söker DP för att hon gillar
att göra livet sv̊art för sig själv, och för att DP gör s̊a mycket roligt. Hon vill bli rustmästare för
att hon tycker om att styra upp och se resultatet av sitt arbete. Vi ska välja henne för att hon
jobbar h̊art och inte är rädd för skitgöra.

Hon vill ha ett mysigare Focus, kanske med gardiner och nya ölkylar. Det finns tydligen jättemycket
man kan göra med Focus. För att f̊a Nollan att städa vill hon f̊a fram en attitydförändring, och f̊a
Nollan att uppskatta Focus tillräckligt mycket för att de ska vilja städa.

Hon vill inte alls förvara sopor i Focus, och vet inte vad Hector är. Hon vill inte laga diskmaskinen.
Att diska bygger moral, tycker hon.

Efter fr̊agestunderna h̊alls persondiskussion, därefter g̊ar mötet till val.

Beslut: Att välja Anton Olbers till rustmästare i Djungelpatrullen.

Marie Doverbo
Mötesordförande

Sven Eriksson
Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare

Josef Hansson
Justerare
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iii) Val av skattmästare

Tv̊a sökande finnes:

Jeanette (nominerad) är 24, har körkort och har en bra studiesituation. Hon söker DP för att hon
tycker att de gör mycket för nollan. Hon tror att jobbet som skattmästare är roligt. Hon vill
ha gränser för hur mycket folk f̊ar strecka — och även driva in skulder — för att f̊a bukt med
streckskuldsproblemet. Hon har ingen tidigare erfarenhet av bokföring, men en systerdotter som
läst till civilekonom. Och Pördey, s̊a klart.

Jonatan är 21 år, har körkort och en acceptabel studiesituation. Han g̊ar F2. Han aspar DP för att
det verkar kul, och vill bli skattmästare för att han är intresserad av hur det g̊ar till att h̊alla i en
förenings ekonomi.

Han tycker att man bör driva in streckskulder bättre, men han vet inte riktigt hur det skulle g̊a
till. Han hade helst sett över systemet och haft tätare intervall mellan indrivningarna. Han tror sig
kunna hantera en strecklista p̊a fyllan.

Efter fr̊agestunderna h̊alls persondiskussion, därefter g̊ar mötet till val.

Beslut: Att välja Jeanette Warnborg till skattmästare i Djungelpatrullen.

iv) Val av ölchef

Tv̊a sökanden finnes:

Rikard (nominerad) har körkort, hade en bra studiesituation och vill söka DP för att den föreningen
gett honom mest under tiden p̊a Chalmers. Han vill bli ölchef för att han gillar öl — han vill ha
större utbud av öl.

Han skulle kunna tänka sig att öka utbudet av icke-öl p̊a DuParna, och tror att han hanterar fulla
människor bra (i egenskap av serveringsansvarig). Han tycker att veckans öl är ett mycket bra
koncept, och har aldrig samlat p̊a frimärken.

Benjamin vill att alla ska f̊a göra som de vill, och tycker att DP st̊ar för det. Han vill bli ölchef eftersom
han inte kan köpa sprit. Sprit är ju änd̊a inte bra för hälsan, s̊a det är lika bra.

Han har inte varit med under aspningen, och dricker inte öl.

Efter fr̊agestunderna h̊alls persondiskussion, därefter g̊ar mötet till val.

Beslut: Att välja Rickard Andersson till ölchef i Djungelpatrullen.

Marie Doverbo
Mötesordförande

Sven Eriksson
Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare

Josef Hansson
Justerare
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§14 h F6

i) Val av sexmästare

Fyra sökande finnes:

Emma (nominerad) har inget körkort men bra studiesituation. Hon vill vara F6 för att kunna arran-
gera festliga saker — hon har dessutom jobbat p̊a bar, restaurang och som städerska, och i F6 kan
man använda alla dessa kunskaper. Hon vill bli ordförande för att kunna sitta i Styret, och för att
hon tror sig kunna leda en grupp bra. Som ledare är hon lyhörd, men bestämd. Hon kan städa
toaletter.

Hon hanterar stress ganska bra. Det jobbigaste med att vara sexmästare är om konflikter uppst̊ar
i gruppen, tror hon. Dessutom skulle hon vilja att F6 syntes mer p̊a andra sektioner, och att F6
arrar CM. Hon tror att om alla m̊ar bra s̊a blir uppgifter bättre utförda.

Björn är 21 år, har inte körkort och en bra studiesituation. Han vill bli F6 för att de arrangerar saker
han är intresserad av, och vill bli sexmästare för att man f̊ar ta ansvar. Man f̊ar möjlighet att
p̊averka b̊ade sektionen och k̊aren, tycker han.

F6 medlemsnytta tycker han är att ge teknologen möjlighet att slappna av p̊a roliga arrangemang
och sittningar. Visioner har han gott om; fler besökare p̊a ET-rajen, mer jobb ut̊at för att f̊a andra
sektioners medlemmar att komma dit, och ett varumärke vill han ocks̊a bygga upp. CM vill han
dessutom arra.

Han tror starkt p̊a att om man m̊ar bra s̊a utför man uppgifter bättre. Han tycker att det är F6
ansvar och uppgift att se till att sittningar h̊alls, men att de inte ska bli helt utnyttjade. Han tror
inte p̊a föreningshets i form av att vara ”rolig” med andras föreningsrum.

Marina kommer in och framför ett gyckel. Hon läser upp ett mail fr̊an sittande rustmästare William.
Skrikande.

Hanna är 20 år, har körkort och söker F6 för att hon gärna vill ha overall men inte tror att hon klarar
DP. Hon delar gärna föreningsrum med DP. Hon tror att kramkalas lättar upp stämningen.

Ordningsfr̊aga: Solmaz ber oss inadjungera Jonas Lindgren och Thomas Lovén. Mötet finner det s̊a.

Efter fr̊agestunderna h̊alls persondiskussion, därefter g̊ar mötet till val. Första omröstningen ger lika
röstetal mellan kandidaterna Emma och Björn, först efter en andra omröstning tas ett faktiskt beslut.

Beslut: Att välja Björn Herder till sexmästare i F6.

Ordningsfr̊aga: Sekreteraren ber mötet att inadjungera David Hill. Mötet finner detta lämpligt.

Marie Doverbo
Mötesordförande

Sven Eriksson
Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare

Josef Hansson
Justerare
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ii) Val av sexreterare

Tv̊a sökande finnes:

Jonas (nominerad) är 20 år, kör inte bil och har en anständig studiesituation. Han söker F6 för att
det verkar vara en rolig förening; han hänger änd̊a p̊a Focus s̊a mycket att han lika gärna kan söka
n̊agot. Han vill bli sexreterare för att man d̊a egentligen bestämmer (man skriver ju protokollen).

Han tycker det är lämpligt att resten av F6 kan läsa protokoll; han vet till och med hur man bifogar
en PDF till ett mail. Han delegerar gärna städuppgifter till ordföranden, om inte denne supit ut
sig; d̊a tar han gärna det ansvaret.

Joel söker F6 för att det är roligt, och för att han vill se till att alla andra p̊a sektionen ska ha roligt.
Han tror dessutom att det kommer vara en bra erfarenhet. Han söker sekreterare eftersom han har
tidigare erfarenheter av s̊adant arbete.

Han l̊anar kanske ut nycklar till pateter, och han anser att sexreterarens viktigaste uppgift är att
föra protokoll. Han skulle gärna inte ta tag i bajsmannen, utan skjuta det ansvaret p̊a sexmästaren.
Om denne var inkapabel att städa skulle han försökt lösa problemet själv.

Efter fr̊agestunderna h̊alls persondiskussion, därefter g̊ar mötet till val.

Beslut: Att välja Jonas Källén till sexreterare i F6.

iii) Val av kassör

Endast en sökande träder fram:

Lena fyller snart 20, har körkort och en bra studiesituation. Hon söker F6 för att hon vill arra Gasque,
och kassör för att hon tror att hon kommer att göra ett bra jobb. Hon tror dessutom att hon kan
driva andra bra fr̊agor inom F6.

Hon vill skicka ut streckskulder strax efter CSN trillar in. Hon har ingen erfarenhet av bokföring.

Mötet hoppar över persondiskussionen och g̊ar direkt till beslut.

Beslut: Att välja Lena Mårtensson till kassör i F6.

iv) Val av öhl- och spritchef

Även denna post har endast en sökande:

Mikael är 21 år, har körkort och bra studiesituation. Han vill bli F6 för att det är roligt, och vill vli
öhl- och spritchef för att han har ett stort intresse och vill lära sig mer om det. Han gillar öhl, vill
ha bättre alkoholutbud och vill vara serveringsansvarig.

Han tror att han har bra koll p̊a alkohol, och tror sig vara bra p̊a att hantera fulla människor; han
vill ta det ansvar det medför att vara serveringsansvarig.

Marie Doverbo
Mötesordförande

Sven Eriksson
Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare

Josef Hansson
Justerare
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Mötet hoppar över persondiskussionen och g̊ar direkt till beslut.

Beslut: Att välja Mikael Mazur till öhl- och spritchef i F6.

§14 i Focumateriet

i) Val av ordförande

Som vanligt finns endast en sökande till posten; den här g̊angen Jonatan Rydberg. Han har bra studie-
situation, och vill ha mer flipper och fler automater. Visioner för styretarbetet har han; mer samarbete
med FuM är en av flera idéer. Mötet g̊ar mycket snabbt till beslut.

Beslut: Att välja Jonatan Rydberg till ordförande i Focumateriet.

ii) Val av kassör

Endast en sökande även till denna post: Robert Andersson. Han söker kassör för att han har storslagna
visioner, och tycker att de andra i Foc är ”jävligt kassa”. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Att välja Robert Andersson till kassör i Focumateriet.

iii) Val av automatpirat

Även till mötets sista inval finns endast en sökande: Britta Thörnblom. Hon är 20 år, har inget körkort,
”det behövs inget i skogen”, och har en acceptabel studiesituation. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Att välja Britta Thörnblom till automatpirat i Focumateriet.

Anmärkning: Mötet tar en kort paus för att Styret ska hinna diskutera inval av övriga ledamöter till
Djungelpatrullen, F6 och Focumateriet.

§15 Övriga fr̊agor

§15 a Adjutanter, Djungelpatrullen

Styret meddelar att adjutanterna i Djungelpatrullen 11/12 blir Emily Giotas, Marina Yudanov, Jonas
Lindberg, Jenny Lindevall och Mattias Rudfeldt.

§15 b Övriga ledamöter, F6

Styret meddelar att övriga ledamöter i F6 11/12 blir Sandra Eriksson, Josef Hansson, Tobias Petrén,
Joel Strand och Annie Westerlund.

Marie Doverbo
Mötesordförande

Sven Eriksson
Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare

Josef Hansson
Justerare
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§15 c Övriga ledamöter, Focumateriet

Styret meddelar att övriga ledamöter i Focumateriet 11/12 blir Henning Holmgren, Johan Arvidson,
Anton Dalsmo, Olle Elias och Unni Engedahl.

§16 Dumvästutdelning

Följande nomineringar framkommer:

Tobias ”T-bag” Petrén har ramlat med sin longboard (utan skydd), brutit nyckelbenet och f̊att en
minneslucka efter att ha åkt ner för backen utanför Focus som första åktur med sagda longboard.

Joel Wilson skulle åka till London med Ruben och turista. De åker till Säven (flygplatsen), och när de
g̊ar igenom passkontrollen visar det sig att Joel har ett ogiltigt pass (som enda ID-handling). Han
hade tydligen tejpat ihop sitt pass med Gaffatejp. Eftersom han varken hade ID-kort eller körkort
fick han inte åka till London.

Djungelpatrullen eftersom de inte gjort sina maillistor privata, vilket gjort att asparna kunnat läsa
en del hemliga mail.

Marina Yudanov för att oavsiktligt nominerat sig själv genom föreg̊aende nominering eftersom hon
bara n̊agra minuter tidigare valts in till Djungelpatrullen.

Mikael Mazur som dragit elektroniken fel i en Cortégevagn vilket gjorde att kylvattnet kokade. Han
hade ryckt elen till kylfläkten. Helt.

Nya Djungelpatrullen för att de litat p̊a Mazur i ovan nämnda fall.

F6-asparna som åkt buss alldeles för l̊angt när de skulle åka till Härryda. De gick d̊a av, åkte tillbaka,
gick denna g̊ang av för tidigt och gjorde därmed en bussresa p̊a fem minuter betydligt längre.

Ruben som var i London utan att åka dubbeldäckare.

Efter utslagning ställs Marina Yudanov mot avslag. Mötet g̊ar till beslut.

Beslut: Marina Yudanov är dum.

§17 Mötets avslutande

Mötet avslutas av Marie strax innan 01:00 p̊a kvällen.

Marie Doverbo
Mötesordförande

Sven Eriksson
Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare

Josef Hansson
Justerare

16
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