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§1 Mötets öppnande
Cecilia Hult öppnar mötet

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Cecilia meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Hon frågar därmed om mötet anser sig behörigt
och beslutsförigt. Det ansåg man.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
F-styret nominerar Marie Doverbo till mötesordförande. Hon väljs raskt in och frågar direkt om mötet
kan välja, av styret nominerade, Daniel Svensson till sekreterare. Daniel valdes strax till sekreterare.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Jonas Lindberg och Jonas Källén väljs till justeringsmän.

§5 Föredragningslistan
• Motionen om alkoholförbud på sektionsmötet flyttas till mitt i invalet, mellan SAMO och FnollK.

• Motionen om bageri flyttas till sist bland motionerna.

• Revisionsberättelse för FNollK 2010 läggs under §10 Verksamhets- och Revisionsberättelser.

• Revisionsberättelse för F-Styret 2010/2011 läggs under §10 Verksamhets- och Revisionsberättelser.
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§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§7 Föregående mötesprotokoll
Daniel meddelar att det är justerat och anslaget.

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

§8 Meddelanden
§8 a Meddelande ifrån Kåren
Axel Jarenfors, vice kårordförande i Chalmers studentkår presenterar sig och inbjuder till privata samtal.
Han informerar även om FuM-4 som hålls onsdag nästa vecka. Han påpekar att alla kårmedlemmar har
närvarorätt (dock inte yttranderätt eller rösträtt). Det är även så att FuM söker en valnämnd som ska
sköta invalet till FuM.
Kåren har infört en central idrottskommitté och söker medlemmar till denna.

§8 b Meddelande ifrån Styret
Cissi ställer sig upp och berättar vad F-Styret håller på med nu för tiden (se Billaga B). Hon berättar
om översyn naturvetenskap. Det är även så att Otto (vice ordförande) leder en liten arbetsgrupp för att
se över våra invalsprocesser.

§9 Bordlagda punkter
§9 a Namn på posten för spelansvarig i Focus
Föregående möte röstades det in en sektionsfunktionär med uppgift att ansvara för spelen på Focus. Det
var dock meningskiljaktigheter kring namnet på funktionären, vilket ledde till att frågan bordlades.
Det nya förslagen är King Kong, Robot, Spelansvarig, Guran, Spelteoretiker, Playboy, Kung Keno, Game
boy, Guranmedn. Bamwam, Simon Sigurdhsson föreslår bordläggning, med motiveringen att det här är
redan ett jäkligt långt möte. Det röstas ner.

Beslut: att efter en förvånansvärt omständig (och ibland sluten) omröstning kalla posten för
spelansvarig på Focus för Game boy
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§10 Verksamhets- och revisionsberättelser
§10 a Revisionsberättelse FNollK 2010
Revisorerna är nöjda med FNollK 2010s revisionsberättelse (se Billaga C) och föreslår därför att vi
godkänner denne.

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för Louise Kempe och Simon Larson.

§10 b Revisionsberättelse F-Styret 2010/2011
Revisorerna är nöjda med revisionsberättelsen (se Bilaga D).

Beslut: att godkänna revisionsberättelsen för Kristina Berndtsson och Soheil Bashirinia.

Då F-Styret 2010/2011 redan har fått sin verksamhetsberättelse godkänd föreslås att ge dessa ansvars-
frihet för sitt år som F-styret.

Beslut: att ge Kristina Berndtsson och Soheil Bashirinia ansvarsfrihet för sitt år i F-Styret.

§11 Propositioner
Det finns inga propositioner.

§12 Motioner
§12 a Motion om införskaffande av slagborr
Då motionären inte är närvarande flyttas punkten till i samband med §15 b, Motion om alkoholförbud
på sektionsmöten.

§12 b Motion om motionen Gör om Gör rätt
Ingen lyfter motionen.

§12 c Motion om om uppstartande av PYFS
Motionärerna väntar med att lyfta motionen till nästa sektionsmöte.

Marie Doverbo
Mötesordförande

Jonas Lindberg
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Jonas Källén
Justerare

3



Möte 2011/12:SEKT-02
Sektionsmötesprotokoll 23 november 2011

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§12 d Motion om SNF-Fika
Kasper kommer fram och presenterar SNFs motion, att SNF ska få en budgetpost på 1000 kr per år att
bjuda den klass som kursutvärderar bäst på fika. (se Bilaga Ea).
Han meddelar att de kan jämka sig med styrets yttrande (se Bilaga Eb), att de ska ta pengarna ifrån
sin egen budget.

§12 e Tårtmotionen
Jonas ”Christmas” Källén lyfter sin motion om att instifta en funktionär (se Bilaga Fa) som ska bjuda
sektionen på tårta varje tisdag Lv7.
Styret yrkar för att istället för att instifta ytterligare en funktionärspost så kan man äska pengar ifrån
styret för möjligheten att bjuda på tårta (se Bilaga Fb).
Dags för diskussion!
Det påpekas att det kan vara svårt att äska pengar ifrån styret till tårta, och att det är bättre att ha en
tydlig väg att gå.
Motionären tror att det ska inte vara så svårt att skaka fram minst två stycken varje år som kan tänka
sig att baka tårta. Det kommer in påpekande att Lv7 är en väldigt jobbig vecka att bjuda på tårta, men
en snabb intresseförfrågan på mötet visar att det (ialla fall i år) kommer att finnas sökande.
Det kommer in två stycken yrkanden (se Bilaga Fc och Fd) om att istället för att införa en funktionärspost
införa en budgetpost som det går att äska pengar ur, och det andra yrkandet gäller att man i år tar 3000
kr ifrån budgeten för framtida motioner.

Ordningsfråga: Det kommer in en ordningsfråga hurvida vi har rätt att besluta om budgetposter för
framtida år.
Det påpekas att det blir mer en riktlinje för kommande budgetar.

Båda ändringsyrkanden röstas igenom.

Beslut: att godkänna motionen med ändringsyrkanden, det är inte enhälligt. Simon Sigurdhsson
reserverar sig mot beslutet.

§12 f Martin Cederwall som hedersmedlem
Det har kommit in ett förslag om att göra Martin Cederwall till hedersmedlem på sektionen (se Bilaga
G).
Förslaget har 25 st underskrifter, vilket gör att det går till omröstning på sektionsmötet om hurvida vi
ska kalla honom till nästa sektionsmöte och där rösta om hurvida han ska bli hedersmedlem.
Det går till diskussion.
Det påpekas att det vore väldigt konstigt att göra en nuvarande föreläsare och utbildningsområdesan-
svarig till hedersmedlem, och att det vore bättre att vänta tills han gick i pension.
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Beslut: att inte kalla Martin Cederwall till nästa sektionsmöte för att rösta om dennes
hedersmedlemsstatus.

§13 Fyllnadsval
Inga fyllnadsval.

§14 Val av sektionsposter
Punkten börjar med att Marie ger lite information om hur ett personval går till.
Efter det föreslår Cecila att utfrågningstiden begränsas till sju minuter. Det går igenom.

§14 a SNF
i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

En sökande, Pontus Granström F1, söker posten.
Utfrågning följer. På frågan om det är någon speciell fråga han vill driva så är det att förtydliga syftet
med utbildningen och varför man går den. Frågan om hans egen uppfattning av syftet med utbildningen
besvaras med att det ska han ta reda på.
Pontus har inga egentliga erfarenheter förutom att han gått länge i skolan.

Ordningsfråga: Tiden har gått ut, så det föreslås att vi ska förlänga tiden till tio minuter. Det går
inte igenom.

Efter persondiskussion och valberedningsmotivering är mötet redo att gå till beslut

Beslut: att välja Pontus Granström till ordförande kontinuitetsgrupp 2.

ii) Val av VBL

Det finns inga sökande.

Beslut: att vakantsätta posten VBL.

§14 b FARM
i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

Det finns inga sökande.

Beslut: att vakantsätta posten ordförande kontinuitetsgrupp 2 i FARM.
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ii) Val av 0-1 ledamöter

Det finns inga sökande.

Beslut: att vakansätta posten ledamot i FARM.

iii) Val av alumnirepresentant

Det finns inga sökande.

Beslut: att vakantsätta posten alumnirepresentant i FARM.

§14 c Balnågonting
i) Val av 0-2 balnågonting

Det finns tre stycken sökande.

Lena Mårtensson kassör i F6 och tidigare representant i Balngt.
Hon är öppen för eventuella BalNgtomsitsar, och om intresset och möjligheten finns skulle hon
vilja göra balen under nollningen till en nollningsbal och införa en till bal för sektionen. Hon kan
tänka sig att färga håret blått (dock inte permanent).

Hanna Raasko är 20 år, går TM2 och har körkort utan prövotid. Hon vill söka Balngt för att hon
gillar högtidliga arrangemang.
Hon är tveksam till att höja biljettpriset markant för att fixa bättre lokal. Hon har inga större
problem med att färga håret blått. Den ideala balen i tre ord är: en gammaldags maskerad-bal.
Även Hanna är öppen för att ha en nollningsbal och en sektionsbal.

Birger Eklund aspar Balngt då bal är coolt och hans favoritform av fest. Han är gammal sexmästare i
Chalmers sångkör. Birger gillar att arra fester, och särskilt lite större och omständigare fester. Han
kan (med hjälp) tänka sig att färga skägget blått. Den bästa balen med tre ord; Stor, fin, magisk1.
Birger, liksom de tidigare sökande, är öppen för att ha en nollningsbal och en F-bal.

Efter utfrågningen går mötet till omröstning om hur många Balngt vi ska välja in.

Beslut: att välja in 2 st Balngt.

En persondiskussion leder till en sluten omröstning

Beslut: att välja Lena Mårtensson och Birger Eklund till Balngt.
1Innan ni får för er någonting. det var inte så någons morsa beskrev någonting, okej?
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§14 d Teknologskyddsombud
i) Val av teknologskyddsombud TM

Vi har en sökande (Woho!). Anna Frost, som läser TM2 och TM3. Hon söker posten då hon tycker att
den är väldigt viktig, och känner att hon är extra lämplig då hon läser två år samtidigt och är runt i
flera lokaler.
Efter persondiskussion följer

Beslut: att välja Anna Frost till teknologskyddsombud TM.

ii) Val av teknologskyddsombud F

Vi har en sökande, Johan Florbäck. Han är sittande bilnisse och var SAMO förra läsperioden. Han söker
posten då han tycker att den är väldigt viktig. Efterföljande persondisskusion leder till

Beslut: att välja Johan Florbäck till teknologskyddsombud F

§15 Motionerna 2: Återkomsten
§15 a Motion om införskaffande av slagborr
Motionären Johan Florbäck tycker att sektionen behöver en slagborr som man ska kunna hyra (se Bilaga
Ha). Styrets yttrande (Bilaga Hb) är att yrka på avslag, då många hyresvärdar faktiskt tillhandahåller
slagborr.
På efterföljande diskussion tas det upp att den förmodligen skulle slitas ut på grund av handhavandefel
innan den hinner gå plus minus noll på uthyrningsavgift.

Beslut: att avslå motionen.

Ordningsfråga: Mötet tar matuppehåll under en timme.

§15 b Motion om alkoholförbud på sektionsmötet
Motionären Simon Sigurdhsson sitter när mötet startar igen redan framme vid ”scenen”, redo att ta upp
sin motion om att det bör vara alkoholförbud på sektionsmötet (se Bilaga Ia). Styret står bakom honom
i hans motion (se Bilaga Ib).

Flera punkter tas upp, bl.a. vad det gäller hur legitima mötena verkar när folk dricker på dessa, och
hurvida man kan bjuda in utomståendes på mötena. Det är dock inte alla som ser drickandet i dess
nuvarande form som någonting som berövar mötet på dess legitimitet.
Det finns de som anser att om vi gör mötena för stela och torra (däribland bland annat då med åtgärden
att göra de alkoholfria) så kommer våra medlemmar inte dyka upp över huvud taget, och vi skulle inte
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längre vara beslutsföriga. Återigen finns det människor som inte håller med, man anser att alkohol behövs
inte för att det ska vara roligt att gå på sektionsmöten.

Det tas upp att mötena är inte för alla bara ett tillfälle att fatta viktiga beslut utan det är även lite
av en happening, man går dit och träffar folk och dricker någon öl.

Äldre sektionsmedlemmar som minns den tiden då det fanns ett alkoholförbud tar upp att det inte är
någon större skillnad på mötena nu jämfört med då. Detta är någonting som båda sidor använder som
argument för sin sak.

Det inkommer ett ändringsyrkande (se Bilaga Ic) att istället för att förbjuda alkohol så ska man
uppmuntra sina medlemmar att inte vara berusade på mötena.

Det tas upp att på andra sektioner där det finns förbud har man istället efterfest efter mötena, för
att kunna mysa och ha det trevligt då istället.

Efter streck i debatten går mötet till beslut och efter omröstning går ändringsyrkandet igenom.

Beslut: att det läggs till mötesordningen att man ska uppmana deltagarna att ej vara berusade. Simon
Sigurdhsson, Anna Frost och Martin Lundgren reserverar sig mot beslutet.

§16 Val av Sektionsposter
Ordningsfråga: Det kommer in en förfrågan att utöka intervjutiden till 10 minuter, det behandlas ej.

§16 a FnollK
i) Val av ordförande

Det finns fyra sökande till posten.

Filip Hjort Är 20 år och har en god studiesituation. Han vill söka FnollK för nollningen var bland det
roligaste han gjort. Just ordförande vill han bli för att han känner att han är bra på föra ihop
människor till en grupp. Utfrågning följer.
Vad det gäller grejer han vill göra till nästa nollning är bl.a. att lägga lite mer fokus på nollin-
samlingen. Han tycker även om konceptet nollbricka, och vill att den ska användas mer. En mer
strukturerad föreningskväll är också någonting han tänkt på. Filip tycker att en inhomogen grupp
(fortfarande funktionell dock) grupp är bättre än en homogen, med motiveringen att det då bl.a.
finns fler ideer att bolla. Han framför ett fint gyckel där han hedrar nuvarande nolluppdrags-chef.

Märta Bergström 19 år, med körkort. God studiesituation. FnollK verkar galet kul och hon känner att
hon har många bra ideér. Hon gillar att vara en ledare, hon har även hört att hon är en sådan som
leder utan att ta över. Hon har oftast varit den som lett grupparbeten i högstadiet och gymnasiet.
Märta känner att hon är väldigt stresstålig, och hon klarar även sömnbrist hyfsat bra. Även hon
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föredrar en inhomogen grupp framför en homogen. Hon tar inte illa upp. Som gyckel visar hon upp
sin odödlighet.

Joel Rosenstam 19 år. Saknar körkort men jobbar på det. Han söker nollK då nollningen var bland
det roligaste hittills. Han var även delaktig i nollningen på sin gymnasieskola.
Joel vill gärna se att så många som möjligt ska vara med på nollningen. Han känner att han är
kreativ. Joel tycker även att nollbrickan är en väldigt bra grej.
Hans gruppledarerfarenheter kommer bland annat ifrån gymnasieskolans projektarbete och sin tid
som fotbollsspelare. Enligt Joel kan en bra ledare engagera folk, och få dem att jobba för att ge-
mensamt mål. Han är öppen för att planera nollningen mer gemensamt med de andra föreningarna.
Han gycklar med en makalös tolkning av Gershon Kingsleys gamla dänga Popcorn.

Oscar Fridell 19 år, saknar körkort och har hyfsad studiesituation. Han tror att nollK skulle vara
väldigt roligt bland annat då han har varit med i föreningar förrut och trivdes väldigt bra. Han
känner att han skulle vara en bra ledare då han skulle passa som ansiktet utåt, och verkligen få
nollan att ta del av F. Han har tidigare varit ordförande för en nördförening på sin gymnasieskola,
som han dessutom var med och startade. Han kan ha petat på Ola Salos vänstra skinka.
För att få mer personer att delta i nollningen föreslår han att man kan lura i dem att det är obli-
gatoriska arrangemang. Oscar har inte heller några problem med att kugga kurser för nollningens
skull. Han är tydligen inte här för att bli civilingenjör. Han tar dock illa ner. Det skulle enligt Oscar
vara den ekonmiska aspekten som satte stopp för hur mycket alkohol man kunde bjuda nollan på.
Som gyckel trollbinder han hela mötet med en erotisk dans.

Valberedningen har nominerat Filip bland annat för att han är en naturlig ledargestalt som är bra på
att moppa. Efter persondiskussion så följer

Beslut: att välja Filip Hjort till ordförande i FnollK

ii) Val av kassör

Det finns två stycken sökande.

Frida Ulander 18 år med körkort och bra studiesituation. Hon tror att hon skulle bli en bra kassör då
hon har fötterna på jorden och har koll. Hon är även seriös och gör sin uppgift bra.
Under utfrågningen får vi bland annat veta att hon är inte emot att subventionera balen, att
sömnbrist gör henne trögtänkt, men i övrigt fungerande, matbrist går bra bara hon får socker.
Hon är inte tidigare dömd för ekonomisk brottslighet. Matrelaterade smeknamn som börjar på S
är inget problem, helst Smultron.
Hon charmar mötet med ett akrobatiskt gyckel som skulle få sparven från minsk att darra av
rädsla.
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Joel Rosenstam Joel ställer sig upp igen.
Han har mad skills med pengar. Han tycker även att det är fel att stjäla saker (även ifrån DP). Han
har inte heller någon eknomisk brottslighet i bagaget. Joel är inte så mycket för straffstreckning.
Vad det gäller ett matrelaterat namn på S så föreslås Soja. Han avslutar med ett väldigt meta
trolleritrick.

Valberedningen läser upp sin nominering, och det är Frida, bland annat för att hon visat tydligt intresse
och vilja att lära för kassörsposten.

Beslut: att välja Frida ”Smultron” Ulander till kassör i FnollK

iii) Val av 3-5 ledamöter

Det finns 12 st sökande.

David Löfgren(nominerad) 21 år gammal, har körkort och studiesituationen är medel. Han söker då
han tycker att det verkar väldigt väldigt roligt, och vill göra det lika roligt för andra som han har
haft det.
Han söker i främsta fall nolluppdragschef, men även övrigposten eller phaddergruppschef. David
har även många förslag på tidsfördrivande lekar ifall luckor skulle uppstå under nollningen. Han
har även värnpliktserfarenhet, väktarerfarenhet och scouterfarenhet.

Albin Karlsson (nominerad) Har körkort och en studiesituationen kan förbättras. Han söker nollK
då han tycker att det verkar kul, han vill även ha en overall. Han söker framförallt sponschef, då
han tycker att det är roligt att trakassera företag.
Trakasseringserfarenheten kommer ifrån bl.a. när han samlade spons till en tidning under gymna-
sietiden (som sedan aldrig gavs ut tydligen...). Han känner sig väldigt stresstålig, och det främsta
som händer honom när han är stressad är att han blir inte lika motsträvig längre.
Albin är väldigt tävlingsinriktad, ser inte varför man ska hålla sig för skratt om någonting är roligt
(men kan dock göra det). Som gyckel visar han upp sin manipulativa förmåga på mötesordföranden.

Armin Azhirnian(nominerad) 19 år gammal, gillar långa strandpromenader. Han har körkort och
en helt okej studiesituation. Han söker FnollK för att det är FnollK. Han gör det även för att
nollningen var det roligaste han gjort och han vill göra det igen.
Med ett års McDonaldserfarenhet känner han sig ganska stresstålig.
Armin vill bli uppdragschef för han vill utsätta nollan för diverse bra och dåliga saker, men po-
ängterar att det är inte bara för hans eget nöjes skull. Han tycker att ibland är det dumt att fråga
först, man måste ju våga lite. Det bästa nollupdraget vill han inte riktigt avslöja, men det har
tydligen med djur att göra. Som gyckel snor han en hundring ifrån en tidigare ordförande.
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Oskar Fridell (nominerad) Återigen får vi stifta bekantskap med Oskar (känd från ordförandevalet).
Han vill väldigt gärna bli phaddergruppschef eller modulchef. Ph-chef för att han skulle gilla att
placera nollan. Modulchef då han har många kul ideér, som till exempel införa hemliga meddelanden
i modulen. Han vill även ha med många egna texter i modulen.
Han lovar att om han blir invald till FnollK kommer han raka av sitt ena ögonbryn imorgon.
Han avslutar med ett finfint Pokémongyckel (den sorten man behöver ta av sig tröjan för).

Magdalena Jansson (nominerad) är 20 år, har körkort och en uthärdlig studiesituation. Söker Nollk
då hon tycker att det verkar väldigt kul, och hon känner sig extremt hemma på den här sektionen
efter bara 2 månader och lägger skulden till det till stor del på nollningen. Hon söker framförallt
modulchef där hon kan briljera med sina Indesign-färdigheter. Hon vill ha nya texter i nästa modul,
ingen återvinning här inte. Hon är inte främmande för att maila, maila, söka upp folk och vara så
trevlig ”som det krävs” för att få in texter i tid.
På frågan om hon vill ha mer TM-specifika arr under nollningen är hon kluven, men tänker att
hon ska fråga sina TM-vänner vad som gäller. Hon gycklar exemplariskt med en ordvits av finaste
klass.

Kasper Westman 21 år gammal, går F2. Han saknar körkort och har en okej studiesituation. Han
söker FnollK då han väldigt gärna vill lära känna den nya nollan, och han vill även jobba i grupp
med ett gäng bra människor. Han är framförallt intresserad av en övrigt-post eller ph-chef. Han
tror att hans extra år på Chalmers kommer ge honom ett inre lugn. Han har även väldigt bra
kontakt med personer i äldre årskurser. Han har ju även redan en viss koll på föreningslivet här på
sektionen.
Han lovar att låta sitt hår växa under sin tid i nollk. Han avslutar med en informativ uppsättning
av en egenskriven pjäs som illustrerar hans syn på nollks uppgift.

Erik Silverswärd 19 år gammal, saknar körkort men garanterar att det kommer finnas under nollning-
en. Glider fint förbi frågan om studiesituation. Han söker nollK då nollningen var en av de roligaste
tiderna i hans liv, och han vill inte släppa det riktigt än. Han passar för att han kan bjuda på
sig själv och tycker att nollningen är en kul grej. Postmässigt söker han först och främst allt, men
sedan modulchef, nolluppdragschef och övrigt.
Saker han vill ändra på till nästa nollning är att göra om skärgårdskvällen, dela ut nolluppdragen
tidigare samt ha med mer äventyrliga arr.
Stress är ingen större påverkan på Erik och han förstår inte riktigt handlingen i Idol. Han vill även
gärna ha mer seriestrippar i modulen. Han avslutar med ett gyckel där han inte spelar gitarr till
introt i Master of Puppets.

Elin Romare Har körkort och en god studiesituation. Hon söker nollK då hon tycker att det är viktigt
med en förening som tar hand om en och får en att känna sig avslappnad när man börjar på
Chalmers. Hon söker framförallt modulchef. Hon tycker att hon är ganska skämtsam och skojfrisk,
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vilket är bra när man är nollk. Det hon främst vill ändra till nästa år är att mer förklara vad saker
och ting är för någonting.
Hon tycker att man ska inte rösta på henne för att när hon är trött och hungrig samtidigt så
fungerar det inte. Det är dock någonting hon brukar planera för att det inte ska ske.2

Elin tar inte illa upp. Hon avslutar med ett gyckel där hon mumlar obegripligt, men det finns
tydligen något mönster.

Joel Rosenstam Återigen är Joel framme och säger hej. Han vill helst bli nolluppdragschef. Det enligt
Joel perfekta nolluppdraget är någonting grupprelaterat. Han tänker att man kan försöka igen
med att få upp en övningskörningsskylt på en färja. Den enligt honom själv bästa anledningen att
inte rösta på honom är att han ibland är lite småparanoid. Hans favorituppdrag av årets skörd är
Rulltrappans dag.
Som sitt tredje gyckel för dagen leder han mötet i kycklingdansen. Det är tamigfan det vackraste
den här sekreteraren sett, man blir ju lite smått troende.

Märta Bergström Här kommer återigen en bekantskap ifrån förr! Märta söker främst övrigt-posten,
då hon tycker att det är väldigt kul att planera saker och organisera. Hon är även intresserad av
modulchef, lekledare och ph-chef. Hon vill gärna att de övriga nollK ska vara samarbetsvilliga och
positivt inställda till nollningen. Hon har än så länge inga episka planer för modulen, men det
kommer.
Hon har inte ändrat sina stressrutiner sen senaste gången hon blev utfrågad. Hon är inte beredd
att offra sitt liv för nollK. Som gyckel visar hon att odödligheten fortfarande håller i sig..

Victor Bäckman 19 år gammal med körkort (och det var tydligen hans standard raggreplik). Han är
nöjd med sin studiesituation. Han söker nollk då han tyckte att nollningen var riktigt rolig, och
vill gärna arrangera en sådant. Han vill även gärna ha en overall. Hans erfarenheter inkluderar
organiserande av studentresor.
Han söker framförallt nolluppdragschef. Hans egen anledning till att man inte ska rösta på honom
är att han saknar pokerface. Stress känner han att han kan hantera på ett bra sätt. Han känner
att han kan helt klart offra tid för nollKs (och nollans) skull.
Som gyckel imiterar han på ett övertygande sett det ack så välkända och karaktäristiska flatulens-
ljudet.

Milica Bijelovic 18 år och har körkort samt en bra studiesituation. Hon söker nollK då nollningen är
något av det roligaste hon varit med om, och hon tycker att det är väldigt viktigt att det finns
någon där när man kommer långt hemifrån och börjar på nytt.
Hon söker ph-chef eller sponschef. Som erbjudande till företag som tack för sponsring så tänker
hon sig lunchföreläsningar, studieresor och dylikt.

2Sekreteraren tänker att det torde gå att hämta inspiration från vår favoritingenjör Skalman
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Hon klarar sig ganska bra på både lite mat och lite sömn (åtminstonde sålänge det är sociala och
praktiska problem som uppstår). Med sitt gyckel visar hon prov på väldigt god kontroll över sin
kropp och hur man kan böja den. Hennes bästa egenskap anser hon är att hon får saker gjorda.

Till att börja med så väljs det hur många ledamöter vi ska välja in, 3,4 eller 5.

Beslut: att välja in 5 stycken ledamöter till FnollK

Valberedningens nominering följer, de beskriver i positiva ordalag de nominerade, Armin, Magdalena,
David, Oskar och Albin. Mötet går till en persondiskussion som följs av ett slutet inval.

Beslut: att välja Albin Karlsson, Magdalena Jansson, Armin Azhirni, Oscar Fridell och Kasper
Westman

§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§18 Dumvästutdelning
De nominerade är

F6 Senast det var ET-raj så satt Dalsmo i foc-rummet utan att göra någonting vettigt. Utanför sitter
nollk med ett gäng levande ljus och spelar in aspfilm. Helt plötsligt går brandlarmet, och man
börjar narra nollk för att de fått brandlarmet att gå. Det visar sig dock att det var F6 som utlöste
detta när de stekte lövbiff. Därför är F6 dumma.

Agrin Efter nollks bastu-asp-aktivitet var Agrin et al sugna på att göra någonting kul. De gav sig därför
klockan 22 ut för att skaffa salpeter och socker för en fin häxblandning. De tar sig därför till ica
focus där de letar efter salpeter, men de hittar inget där, de tänker då att ICA Maxi är det som
gäller, det visar sig dock att när väl nästa buss går så är det bara 5 minuter kvar tills ica maxi
stänger. Agrin tar därför en taxi-resa på 140 kr till ica maxi där han väl på plats upptäcker att ica
maxi hade stängt en timme tidigare.

Spill Tidigare har budgeten haft en post för oförutsedda utgifter (däribland brandlarm), i år har den
dock tagits bort, och strax efter detta sker F6 tidigare nämnda incident.

Joel8 Joel8 tog en gång 1,5 timme på sig att koka pasta på Focus. Hon märkte ganska fort att ingenting
hände med vattnet, men visste inte vad hon ska göra. Helt plötsligt kommer en annan student in
och kokar pasta, och då börjar det fungera även för Joel8, men när denne går igen så slutar det
fungera. Detta håller på ett tag innan en äldre student till slut förbarmar sig och visar vart man
sätter på spisen. Detta misstag har tydligen upprepats igen.
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Rickard DP skulle till pubrundan köpa øhl, en väldans massa øhl, kanske øhl för 24 000 kronor. Det
kan vara jobbigt att fixa för en ensam stackars öhl-chef. Han tänker därför att han tar med sig ett
gäng aspar. Vad som senare visade sig på systembolaget var att en av asparna inte var 20. Whoops.
Då står de där samma dag som pubrundan, utan öl. De löser sedan detta genom att åka till ett
välsorterat systembolag och plockar dricka för 24 000 kr ifrån hyllorna.

Smultron för att hon sökt och blivit invald till kassör i NollK. Det är verkligen skitdumt.

Efter dessa fina beskrivningar så går mötet till beslut.

Beslut: att ge Rickard Andersson dumvästen.

Då Rickard saknas ifrån mötet och inte svarar på telefonsamtal skrivs hans nummer upp på tavlan för
att förbereda för sms-bombning.

§19 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Marie 01:30 med ett kraftslag mot leksaken i äkta gummiträ.
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Bilagor

A Närvarolista

B Meddelande från Styret

C Revisionsberättelse FnollK 2010

D Revisionsberättelse F-Styret 2010/2011

E Motion om SNF-fika
a Motionen
b Styrets yttrande

F Tårtmotionen
a Motionen
b Styrets yttrande
c Ändringsyrkande 1
d Ändringsyrkande 2

G Förslag till hedersmedlem

H Motion om slagborr
a Motionen
b Styrets yttrande

I Motionen Alkohol under sektionsmötet
a Motionen
b Styrets yttrande
c Ändringsyrkande
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