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§1 Mötets öppnande
Annika Lundqvist öppnar kl 16:03 mötet.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
Annika 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 Harald Freij till mötesordförande och Daniel Svensson till mötessekreterare. De väljs
efter det raskt in.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Daniel Andrén och Märta Lundgren väljs till justeringsmän.

§5 Föredragningslistan
Det finns två föreslagna ändringar.

• §8a Meddelande ifrån Kåren slås ihop med §12 Information kring läsårsindelningen och blir §12a
och §12b (med reservation för att den kan få tas tidigare om kårens representant dyker upp tidigare.

• Att det under §14 Fyllnadsval läggs till en underpunkt SNF: Årskursrepresentant TM1

Beslut: att godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.

§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
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§7 Föregående mötesprotokoll
Annika ”Ankan” Johansson meddelar att det är justerat och anslaget.

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

§8 Meddelanden
§8 a Meddelande ifrån Styret
Marcus Birgersson gör å kårens valberednings vägnar lite reklam för kårledningsjakten som ska börja
efter jul.

§9 Bordlagda punkter
§9 a Mäsk i sumodräkt
Föregående möte diskuterades det mycket om Mäsk och en Sumodräkt (se bilaga B). Frågan bordlades
och här är den igen. Ankan berättar lite kort om vad som hände förra mötet och vad som gäller för det
här mötet.

I den efterföljande diskussionen får vi lära oss att åtminstone några av sektionens medlemmar tycker
att det är en rolig ide, och Mattias ”Datte” lyfter frågan med yrkanden som de formulerades på föregående
möte. Det frågas hur det ska finansieras, och det verkar som att Datte känner att vi kan leta runt hos
folk.

Ordningsfråga: Det frågas huruvida det är möjligt att lägga ett åläggande på en speciell person. Det
svaras att det finns ingenting i stadgarna som hindrar det, men man kanske ska tänka sig för.

Det frågas hur länge det eventuella åläggandet skulle gälla, och det tolkas som (då inget annat är
specificerat) för evigt, men vi kan inte tvinga Mäsk efter det att han tagit examen.

Efter lite mer diskussion går mötet till beslut.

Beslut: att inte godkänna yrkandet.

§10 Uppföljning av beslut
§10 a Meddelande ifrån gruppen för Sektionshäst
Gruppen för Sektionshäst (även känd som Marcus ”Mäsk” Birgersson) presenterar vad de (han) har
kommit fram till, vilket är att det bästa är en människa utklädd till häst. För djupare information samt
bilder se bilaga C samt §13 a. Arbetsgruppen har även varit i kontakt med Mr. Walker som tyckte att
det var en god idé.
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§10 b Meddelande ifrån Styret
Ankan berättar om en omröstning som pågått rörande en motion ifrån föregående sektionsmöte gällande
att starta en ny tidningsprenumeration till Focus. Man kom då fram till att det ska ske en omröstning
för sektionen. Den har varit på Styrets Facebook-sida och Ankan säger det att omröstningen tar slut
samtidigt som dagens möte tar slut. Hon säger även det att de som inte vill rösta på Facebook kan maila
henne.

§11 Godkännande av beslut
§11 a Val av masteransvarig i SNF
Styret har på ett möte fyllnadsvalt Karl ”Netto” Gustavsson till masteransvarig i SNF. Han presenterar
sig lite kort, och vi får lära oss att han är 22 med körkort och studiesituation. Han söker då han tydligen
gick master och det fanns ingen på den posten.

Efter en liten kort utfrågning blir det persondiskussion följt av beslut.

Beslut: att godkänna Styrets val av Karl Gustavsson till masteransvarig i SNF. Beslutet är enhälligt.

§12 Kåren
I brist på representant så bordläggs frågan tillsvidare.

§13 Motioner
§13 a Motion om hästdräkt
Arbetsgruppen för sektionshäst har som tidigare nämnt (§8 a) kommit fram till ett förslag gällande
sektionshästen (se mötesprotokoll ifrån sektionsmöte LP4 2010/2011), och lämnar det i en motion (se
bilaga D), som yrkar på att man ska införskaffa en hästdräkt bestående av ett hästhuvud och en vit
morphsuit. När väl ett hästbehov uppstår så ska Dragos se till att någon iklär sig denna dräkt. Man
vill då ha 1000 kr för att kunna köpa in materialet. Styret har inget yttrande utan lämnar det helt till
sektionens medlemmar att fatta ett beslut i denna fråga.

Det frågas om privatpersoner kommer få låna dräkten, och det är inte tanken. Efter det går mötet
till beslut.

Beslut: att bifalla motionen.

§14 Fyllnadsval
§14 a SNF: Val av årskursrepresentant TM1
Det finns inga sökande och det föreslås då att vi vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant TM1. Beslutet är enhälligt.

Harald Freij
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§14 b SNF: Val av årskursrepresentant TM3
Det finns inga sökande och det föreslås då att vi vakantsätter posten.

Beslut: att vakantsätta posten årskursrepresentant TM3. Beslutet är enhälligt.

§14 c Val av 2-10 Sångförmän
Det finns en sökande. Oskar Fridell. Han är 20 år, utan körkort och med stabil studiesituation. Han söker
sångförman då han tycker att det verkar kul och han gillar att sjunga. Han uppmanar även övriga mötet
att söka posten.

Han ombes sjunga lite för att visa upp sin förmåga, men avstår diplomatiskt. Det frågas om han vet
vilken sång det åligger honom att sjunga på F-gasquer, och det visste han inte, men han visste att det
fanns ett åläggande iaf.

Efter persondiskussion går mötet till beslut.

Beslut: att välja Oskar Fridell till sångförman. Beslutet är enhälligt.

Då det ska finnas 2-10 sångförmän så föreslås att vi ska vakantsätta övriga poster.

Beslut: att vakantsätta de övriga posterna. Beslutet är enhälligt

§15 Val av sektionsposter
Då flera som planerat söka inte kunnat dyka upp ännu bordläggs frågan tillsvidare.

§16 Motioner, forts.
§16 a Motion om Balnågonting
Lena Mårtensson, sittande Balnågonting, har lagt en motion (se bilaga F) som syftar till att utöka antalet
poster i Balnågonting. Mäsk lyfter motionen då Lena inte är närvarande. Styret gillar idén (se bilaga G)
och yrkar för bifall.

Beslut: att bifalla motionen i sin helhet. Beslutet är enhälligt.

Då det är Balnågonting-inval senare detta möte så frågas det om vi kan direktjustera beslutet.

Beslut: att direktjustera det senaste beslutet

§12 Kåren
Petter har dykt upp och presenterar sig lite kort.
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§12 a Information kring läsårsindelningen
Utbildningsenhetens ordförande Petter Evertsson berättar om den nya läsårsindelningen, och varför det
kommer bli så. Det har ju varit problem med att vi läser i ett högre tempo och då i kortare perioder,
och att vi då inte är behöriga till fullt studiemedel. Regeringen har fattat ett beslut i frågan, och det
kommer fortsätta vara så, dock med ett undantag för alla utbildningar startade innan 2010, något som
då inte riktigt räcker för oss då våra utbildningar förändras hela tiden, och det startas även nya.

Det har då tagits fram ett förslag som i stora drag bygger på att tentorna i LP2 hamnar efter jul,
och man kollar just nu på konsekvenser. Det är beslutat att den nya läsårsindelningen ska börja gälla
2014, men man vet inte helt 100 hur det kommer bli än.

Det frågas om vad som händer med omtentaveckan som är efter jul, och den hamnar ju då i LP2 ,
dock är omtentorna fortfarande (som förslaget ser ut i nuläget) i början av januari, skillnaden är att LP2
sträcker sig över och förbi.

§12 b Meddelande ifrån Kåren
Petter berättar det att man till den 7e december kan nominera folk till ett jämställdhetspris.

Han säger även det att på måndag är det release för kårens nya hemsida och den nya grafiska profilen,
och det kommer då vara lite jippon på J.A Pripps.

Vi får också lära oss att den 18-19-20 december kommer det vara pluggkvällar på kåren med mat och
dylikt.

§17 Val av sektionsposter, forts.
Det är fortfarande så att det fattas människor, så punkten bordläggs tillsvidare.

§18 Motioner, forts.
§18 a Motion om dumvästen
Det har kommit en motion (se bilaga H) som syftar till att ålägga våra dumvästinnehavare att bära sin
hedersbetygelse även vid kårledda arrangemang, och inte bara F- och TM-arr som i nuläget. Styret gillar
motionen och yrkar (se bilaga I) på bifall.

Det frågas om FestU-fester är kårarrangemang, och det är de. Detsamma gäller FuM och CHARM.
Det tas då upp ifrån mötet att det kommer ju troligtvis inte följas och vissa tänker att då är det onödigt
att införa det nya åläggandet. Till det svaras att det kan ju ses som sektionens skyldighet att meddela
potentiella arbetsgivare och dylikt vilka på vår sektion som är dumma, och bör undvikas.

Det läggs ett ändringsyrkande som syftar till att lägga till punkten under dumvästinnehavarens
ålägganden i reglementet (se bilaga J).

Harald frågar om vi kan ta beslut om motionen och ändringsyrkande i klump. Det tycker mötet.
Efter det går mötet till beslut.

Beslut: att avslå motionen och dess ändringsyrkande.
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§18 b Motion om sångförmän
Våra sångförmän behöver enligt denna motionär access till soprummet (se bilaga K), och en sådan access
skulle kanske öka antalet sökande till denna post. Styret tror inte det är rätt metod för att få fler sökande
och yrkar på avslag (se bilaga L).

Under diskussionen så föreslås det för motionären andra sätt att ta sig till soprummet och även andra
soprum över huvud taget.

Efter att motionärens egentliga syften ifrågasatts både en och två gånger föreslås det streck i debatten.

Beslut: att införa streck i debatten.

Beslut: att avslå motionen.

Då relevanta personer nu är närvarande så hoppar vi till inval igen.

§15 Val av sektionsposter
Efter att Harald gett en liten guide till hur invalsprocessen går till så börjar valen.

Ordningsfråga: Utfrågningstiden tas upp, och förslagen som finns är 5 minuter, 5 minuter + tid för
att tömma talarlistan, 8 minuter.

Beslut: att ha en utfrågningstid på 5 minuter + tid för att tömma talarlistan så som den ser ut när
tiden gått ut.

§15 a FnollK
i) Val av ordförande

Det finns fyra sökande till posten.

Lotta Bergbom (nominerad) 20 år med körkort. Än så länge god studiesituation. Hon söker FnollK
då hon tyckte att hennes nollning var riktigt kul och vill vara med och bidra till nästa års nollning.
Hon känner att hon är en bra ordförande då hon är lugn, stabil och ordningsam. Hon har jobbat
på Burger King och är därför van vid stress och eventuellt gnäll. Dessutom har hon varit au pair
och är därför van vid barn.
Efter denna korta presentationen är det utfrågning, där vi får lära oss bland annat att hon är bra
på att hantera ursupna människor. Till nästa nollning tänker hon att man kan jobba lite mer med
framförhållningen inför arrangemangen och vad som faktiskt gäller till själva arrangemangen så att
man inte fattar fel. Lotta köper sedan mötets kärlek med ett gyckel innehållandes inte bara en,
utan två stycken kullerbyttor. Akrobatik behärskar hon iaf.

Jonathan Risberg 19 år utan körkort. Bra studiesituation och han söker detta då han hade väldigt kul
under nollningen och skulle bli en bra FnollK då han jobbar mycket med att inkludera människor
som verkar vara utanför. Ordförande passar han som då han är bra på att leda. Han känner att
han är bra på att få ihop en grupp som jobbar framåt.
På utfrågningen får vi lära oss att en bra ledare enligt Jonathan är väldigt karismatisk och bra på
att delegera. Som förslag på förbättringar tills nästa års nollning så vill han bl.a. jobba hårt med att
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få folk att ha på sig sina nollbrickor hela tiden. Han gillar även idén med parallella arrangemang.
Jonathans spontangyckel skiljer sig lite ifrån Lottas, då det bara var en kullerbytta, däremot med
en säkrare avslutning!

Holger Lindström 19 år med körkort och en bra studiesituation. Han söker FnollK då han hade en
grym nollning (han blev supernollan). Han söker ordförande då han har tidigare erfarenhet från
både gymnasiet och andra föreningar och dylikt, så som gymnasiekåren, judo-ledare och ledare i
Svenska Kyrkans Unga.
På utfrågningen får vi lära oss att en bra ledare ska vara riktigt snygg, som Holger ungefär. Han
ska även lyssna och ta åt sig andras åsikter, och kunna vara handlingskraftig när det uppstår
tvetydigheter. Holger jobbar bra med allmänt glada personer som gillar att skratta och leka. Det
bästa och värsta med att vara FnollK tror Holger är tempot och stressen under nollningen. Han
lovar även ett SSB:M1-arr under nollningen. För sitt gyckel tar han ner två stycken sittande FnollK
i form av Kyl och Grill. De lägger ett kraftfullt beat och vi får av Holger höra en rap som skulle
få... nu kan jag inga rappare... Markoolio?... att gråta av avund.

Dennis Zorko med körkort. Han söker FnollK då han var med på allt under nollningen och tyckte att
det var jättekul. Han skulle bli en bra ordförande då han gillar att bestämma.
För att peppa en otaggad nollan skulle han haussa upp arren lite mer. Som förslag på förbättringar
svarar han snabbt att en längre hajk hade varit trevlig. Hans favoritpatet är hela förra FnollK.
Hans smärtgräns för hur lång en nollning får vara är 8 veckor. En bra ledare ska vara stabil. För
att inte skrämma bort nollan med sin storlek skulle han le och säga snälla saker (så som ”vad fin
du är”). Det jobbigaste med att vara FnollK tror han är alla nollan. Som spontangyckel ger han
sektionsmötet en gåta vars lösning är ”en lyktstolpe med mustasch”.

Valberedningen har nominerat Lotta, då hon bland annat visat att hon kan ta ansvar och organisera
under aspningen. Efter persondiskussion så går mötet till beslut via sluten omröstning.

Beslut: att välja Lotta Bergbom till ordförande i FnollK.

ii) Val av kassör

Det finns två stycken sökande.

Evelin Blom(nominerad) 19 år med körkort. Hon söker FnollK då hon hade en jättekul nollning och
vill att nästa års nollan ska få lika kul. Hon passar som kassör då hon är väldigt ordningsam och
inte har några problem med att ha ansvar. Hon är även intresserad av att lära sig hur bokföring
går till.
Vi får under utfrågningen lära oss att hon kan säga nej och verkar vara sparsam med att dela ut
streckrättigheter. Evelin tycker att det är tuffare att diska än att äta! Kvitton sparar man bäst i
en mapp eller liknande. Som spontangyckel kör även hon en kullerbytta, men bakåt mina damer
och herrar, BAKÅT! Om hon blir kassör kommer hon ta sig namnet Strössel.

Patrik Forsberg 20 år med körkort och studiesituation. Han söker FnollK då han känner att han kan
vara ganska bra där. Kassör söker han då han har pengavana. Han har jobbat på Kafé, och då haft
hand om kassan.

1Super Smash Bros. Melee

Harald Freij
Mötesordförande

Daniel Andrén
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Märta Lundgren
Justerare

7



Möte 2012/13:SEKT-02
Sektionsmötesprotokoll 26 november 2012

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Under utfrågningen får vi lära oss att även Patrik kan säga nej. Han planerar även att avsätta
kungen. Patrik tycker att det är tuffare att äta än att diska. Hans favorit-bakverk är cheesecake.
Patrik har redan ett matrelaterat namn på S då ”Skurt” är en tyggroda och folk äter grodlår,
tidigare kassör föreslår dock ett namnbyte till ”Skrutt”. Tada! Han gycklar inte för mötet, kassörer
ska ju vara seriösa!

Valberedningen läser upp sin nominering, och det är Evelin, bland annat för att hon har en realistisk syn
på kassörsuppdraget och god självinsikt. Detta följs av en persondiskussion som i sin tur följs av beslut
under sluten omröstning.

Beslut: att välja Evelin ”Strössel” Blom till kassör i FnollK

För att timea in mötet bättre med den kommande matrasten så föreslås det att vi istället kör §18
Motioner.

§18 Motioner, forts.
§18 c Motion om byråkrati
En spännande motion (se bilaga M), som på sitt eget lilla vis vill rycka upp demokratins grundvalar (den
har en strategi för att hindra folk från att bli alltför byråkratiska). Den här sekreteraren gillar det, det
gör dock inte Styret som yrkar på avslag (se bilaga N). Ingen väljer att lyfta motionen.

§18 d Motion om redovisning
En motion (se bilaga O) som vill öka insikten i sektionens finansiella verksamhet genom att anslå budget
och resultatförteckning för sektionen, SNF och FARM tillsammans med revisionsberättelserna när det
är dags för godkännande på sektionsmötet, och även så att de finns när det är dags för att fastställa
budget, så att mötet har ett stabilt underlag. Styret tror inte riktigt på den idén, av diverse anledningar,
(se bilaga P) och ser hellre att om man undrar över ekonomin så pratar man med kassören, och begär
ut dem på så sätt, där man även kan få allting förklarat. Man yrkar därför på avslag.

Under diskussionen föreslås det bland annat att man i stället lägger upp dem på ftek, särskilt då det
faktiskt är väldigt mycket papper. Det tas också upp att det kanske skulle öka intresset för allting om
man kan kunde se dem i förbifarten på anslagstavlan.

Det yrkas på streck i debatten.

Beslut: att införa streck i debatten.

Mötet går då till beslut.

Beslut: att avslå motionen.

Ordningsfråga: Mötet tar ett 45 minuters måltidsuppehåll.

Efter maten är det åter dags för FnollK-inval, denna gången ledamöter.
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§15 Val av sektionsposter
§15 a FnollK
Ordningsfråga: det föreslås att justera utfrågningstiden så att fem minuter gäller skarpt, men att
man får stå kvar på talarlistan till nästa utfrågning.

Beslut: att inte justera utfrågningstiden

iii) Val av 3-5 ledamöter

Det finns 12 st sökande.

Simon Johansson(nominerad) 19 år gammal med körkort. Han söker då han tyckte att nollningen
var kul och FnollK verkade ha lika kul. Han passar i FnollK då han är glad och trevlig och ser bra
ut. Han söker framförallt uppdragschef eller phadderchef, det roligaste under nollningen var ju att
lära känna folk.
Utfrågningen lär oss att han inte kan tänka sig att raka av sig ena ögonbrynet om han blir invald.
Han tycker även att det är tufft att diska. Det han skulle bidra till FnollK med är att han är en
glad idéspruta. Han fungerar bra i grupp och är tydligen rumsren. Till nästa års nollning vill han
försöka få med fler på arr av de som vanligtvis inte går. Simon fördriver gärna tiden med lekar,
och anser att två stycken L är rätt antal L för ett namn. Hans inte spontana gyckel är att våldföra
sig själv på sin hals. Med händerna alltså. För att göra musik.

Patrik Forsberg(nominerad) hälsar på igen. Han söker framförallt spons då han tycker att det verkar
kul, och det är liknande det han sysslat med i tidigare föreningar.
Han ser FARM-delen som kul, och har faktiskt för framtiden planerat att söka FARM. Hans
tidigare erfarenheter är bland annat att han har varit med och arrangerat Nordea-mästerskapen i
sin hemstad. Patrik tycker att pengar är kul. Han anser att det vore najs att få risifrutti och deo
till nollningen. Till nästa års nollningen vill han att andra föreningar ska synas tydligare under
nollningen, kanske med någon lunch där de får presentera sig. Gyckel bjuder han inte på den här
gången heller.

Holger Lindström(nominerad) ännu en bekantskap ifrån förr. Han tänker sig framförallt uppdrags-
chef, phaddergruppschef eller kanske övrigt-posten. Detta då han är väldigt kreativ, och skulle
tycka att det vore grymt kul att komma på nolluppdrag, phadder-chef då han tycker att phadder-
verksamheten är väldigt viktig, övrig för att han skulle gärna lära sig schemaläggning.
Linjär prissättning betyder för honom linjär algebra blandat med massa kronor. I stressiga situa-
tioner skulle Holger först och främst försöka utstråla lugn. Hans favorit-DP-minne från nollningen
skulle vara allt utom såsen på herrkvällen.
Som gyckel tvingar han mötet att resa sig upp, men blir sedan besegrad i en häftig duell.

Dennis Zorko(nominerad) hälsar på igen, många gamla bekanta här! Han söker framförallt phadder-
gruppschef och övrigt. Han passar dit då han kan få saker gjorda.
Han skulle förmodligen försöka torka en smutsig nollan om han påträffade denne i inte helt med-
vetet tillstånd på Focus. Han beskriver alla phaddergrupper på ett varierande bra sätt. Chalmers
vackraste lokal är enligt Dennis FnollK-rummet. Tufft att diska! Det han skulle bidra med till
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FnollK är sin bestämdhet, och skulle då kompletteras väl av några lite mer galna människor, och
även några mer bestämda då han tydligen inte är så bestämd. Han förvirrar återigen mötet med
en gåta. Svaret var en banan. Med en svår blå helikopter.

Ragnar Englund (nominerad) Ett nytt ansikte! 19 år gammal med körkort och stabil studiesituation.
Han söker FnollK då han vill ha overallen. Det verkar även jäkligt roligt. Han söker framförallt
modulchef och passar där då han tycker om att skriva små humoristiska texter, och han är även
hyfsat bra på detta.
Det tuffaste han vet är att diska (!). Om han skulle ha konkurrens om posten som modulchef så
skulle han fortfarande bli modulchef, så är det bara. Till nästa års modul är han inte ambitiös
nog att skriva om hela modulen, och skulle därför behålla det han tycker är bra, men lägga till en
liten humoristisk touch à la Ragnar. Till nästa års nollning så skulle han hålla det hemliga arret
inomhus. Ragnar kan inte äta lök. Det har tydligen skett något traumatiskt. Mötet känner att det
är bäst att inte utforska vidare. Hans gyckel riktar sig till en herre som är på middag just nu. Det
är en dikt. Om njurar och matematik. Och knark. Och kärlek. När han bes om extragyckel står
han upp. Fast på händerna. Det är coolt.

Martin Lundgren 21 år och körkort med en annorlunda studiesituation. Han söker då han känner att
han kan göra ett ganska bra jobb och har mycket att ge. Han har tidigare varit producent för
F-spexet och har därifrån erfarenhet från att jobba i både större och mindre grupper. Han söker i
första hand övrigtposten, men kan tänka sig de andra också.
Att han går i en äldre årskurs har inte hindrat honom från att lära känna de övriga asparna och
han gillar dessa. Han är en van schemaläggare och ganska flexibel, något som gör honom till en
bra övrigt. Hans favoritlokal på Chalmers är vårt fina Focus. Martin är ganska galen och har flexat
sina glittriga muskler för över 90 pers. Hans vision för nollningen är att alla ska ha någon att prata
med, och även någon i FnollK de känner att de kan prata med. Som gyckel leder han mötet i en
klassisk morgongymnastikövning.

Johan Eriksson 19 år gammal med körkort och god studiesituation. Han söker FnollK då han tycker
det verkar roligt att vara med och ordna en lika bra eller bättre nollning som den han hade. Johan
söker övrigt, phaddergruppschef och uppdragschef. Han passar då han är väldigt utåtriktad, och
har väldigt lätt att sätta sig i andras sits. Han är även väldigt bra på att arbeta i grupp.
Vi får under utfrågningen reda på att även om han inte gillar att bära bord så kan han göra det om
situationen kräver det. Till nästa års nollning skulle han gärna se en längre hajk, och även se över
det hemliga arret. Om han som alkoholtillståndsansvarig skulle behöva kasta ut någon så skulle
han ta sig i kragen och göra det. Det bästa med DP tycker han är caps. Om någon skulle be honom
att gyckla på en sittning med tema nörd så skulle han ta han fram den alltid helvilda och ständigt
hejdlösa ”gissa den termodynamiska cykeln”, detta visar han med ett exempel. Mötets reaktion får
den här sekreteraren att dra slutsatsen att vi inte befinner oss på en sittning med tema nörd.

Fredrik Andersson 19 år gammal och jobbar på körkort. Studiesituationen blir bättre för varje dag.
Han söker FnollK då han gillade nollningen och aspningen. Han kan tänka sig alla ledamotsposter.
Han gillar att skriva och är ganska påhittig.
Till nästa års nollning skulle han inte ändra på något särskilt, årets nollning var ju riktigt bra som
den var. Om han skulle få en nollan som känner sig orolig inför studierna skulle han plugga med
denne och lära den sina knep. Han ser fram emot att söka DP (som han hellre hade varit), men vet
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ju att han inte kommer med. Till FnollK skulle Fredrik bidra med mycket skratt och idéer. Som
gyckel visar han upp ett fint FnollK-skådespel.

Jonathan Risberg så här med alla nya ansikten så känns det skönt med ett gammalt bekant igen! Han
söker spons och då framförallt för han känner att han skulle ha väldigt god kontakt med företag
och skulle se till att gå på FARM-möten. Han har även tidigare jobbat med att samla spons.
Han är tydligen väldigt bra på att komma ihåg tal, och uppmuntras att rabbla π, och efter att
ha rabblat ett bra jäkla gäng siffror så bedömer mötesordförande att det är tillräckligt. Jonathan
är tydligen inte den som är den, och skulle om hans klädsel hindrade honom från att komma in i
kårhuset bryta sig in via gasquen. Tidigare erfarenheter av sponsinsamling har han ifrån högstadiet
där han gick runt till olika företag och fixade grejer. Jonathan har lätt att lära och får lätt kontakt
med andra människor. Den här gången gycklar Jonathan med en alldeles nykomponerad sång, helt
i den gamla ärorika folktraditionen.

Edvin Listo Zec 20 år utan körkort och med en ganska bra studiesituation. Han söker då han tycker
att det verkar skitkul och han hade väldigt kul under sin nollning. Han känner det att han passar
väldigt bra i en grupp med andra människor. Han är mest intresserad av nolluppdragschef, phadder-
gruppschef och övrigt. Han har tidigare jobbat på dagis och har med sig en stor mängd färdigheter
därifrån. Edvin är bra på att städa och är även en gammal kamratstödjare från högstadiet.
Våra kära patrullmän undrar om han nu inte söker fel förening om han gillade att städa. Han skulle
bli en bra phadderchef då han är bra på att läsa personer, och tycker även om att träffa många olika
sorters människor. I gruppen skulle han vara den gemensamma nämnaren, killen som connectar
med alla och motiverar alla. Hans spontana gyckel innefattar en hatt och en egenkomponerad sång
som vi alla kan relatera till, bra var det!

Martin Henoch 20 år gammal, saknar körkort men ska jobba på det. Han söker då det verkar grymt
kul, både genomförandet, planeringen och allting runt omkring. Martin söker först och främst
nolluppdragschef eller phaddergruppschef eller någonting annat, men helst uppdragschef då han är
kreativ och bra på att hitta på saker.
Nolluppdragsidéer han har är till exempel att man kan koppla ihop många uppdrag, fast nollan vet
inte riktigt om det. Martin är enligt egen uppgift samt en mötesdeltagandes uppfattning astrevlig.
Martin är bra på att hålla lugnet i alla möjliga situationer, och tuffa på ändå. Han kommer inte ge
uppdrag som går ut på att mörda någon. Djungelpatrullen (självälskande som alltid) undrar om
deras bästa egenskap. Det är tydligen Slots. En otaggad nollan löser man med alkohol. Som gyckel
gör han hela mötet lätt obekväma med hjälp av sina händer.

Patrik Svenningsson 20 år utan körkort. Sisådär studiesituation. Söker FnollK då han är grymt im-
ponerad av årets nollning. Han är händig och har de egenskaper som krävs för att hålla nollan om
axlarna i diverse situationer.
Han söker framförallt nolluppdragschef men skulle även kunna tänka sig phaddergruppschef. För-
slag till nya uppdrag har han men vill inte avslöja dessa. Han skulle passa som phaddergruppschef
då han gillar att placera nollan. Det roligaste med FnollK tror han är att nolla nollan. Patrik tror
att det jobbigaste med nollningen är nollan. Det han skulle bidra med i FnollK är att han är duktig,
han är till och med bror duktig. Nollan får man enklast att bära nollbricka med hjälp av spöstraff.
Överlag ska man försöka ha nollbricka på sig. Som gyckel kastar han med en kraftig nackrörelse
ett tuggummi rakt ner till golvet.
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Till att börja med så beslutas det hur många ledamöter vi ska välja in, 3,4 eller 5.

Beslut: att välja in 5 stycken ledamöter till FnollK. Beslutet är enhälligt.

Valberedningens nominering följer, de beskriver i positiva ordalag de nominerade, Ragnar, Simon, Patrik
F, Holger och Dennis . Mötet går till en persondiskussion som följs av ett slutet inval.

Beslut: att välja Patrik Forsberg, Ragnar Englund, Simon Johansson, Dennis Zorko samt Holger
Lindström till ledamöter i FnollK.

§17 Val av sektionsposter, forts.
§17 a SNF
i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

Det finns en sökande, Emilio Jorge. 20 år gammal och utan körkort. Han har en hyfsad studiesituation.
Han har suttit i snf i 6 månader som VBL och vill gärna prova på posten som ordförande.

På frågan om hur han ska göra med rekryteringsfrågan så säger han det att man får ligga i helt enkelt.
Utöver att driva SNFs dagliga arbete så känner han att det vore bra om man kunde driva igenom så att
kårens policy-dokument följs. Han visar i övrigt insikt i hur det fungerar, både för studienämnden som
helhet och för ordförandeposten specifikt (just det, personliga åsikter i protokollet, det är så jag rullar!).

Efter utfrågningen läser valberedningen upp sin nominering (Emilio, tro det eller ej), med motive-
ringen att han bl.a. är väl insatt i arbetet. Persondiskussion följer, och därefter går mötet till beslut.

Beslut: att välja Emilio Jorge till ordförande kontinuitetsgrupp 2. Beslutet är enhälligt.

Efter ett avbrott där tomte och lucia utförde ett av sina åligganden på ett alldeles exemplariskt sätt till
mötets stora förtjusning så visar det sig att de resterande personvalen måste skjutas upp i väntan på
rösträkning, och de bordläggs alltså tillsvidare.

§18 Motioner, forts.
§18 e Motion om odling
Kvällens sista motion (se bilaga Q) gäller att försöka skaffa en odlingsyta för sektionens medlemmar i
anslutning till Focus. Styret gillar det och yrkar för (se bilaga R att godkänna 1000 kr ur motionspotten
som (med fastighetsägarens godkännande) går till att möjliggöra en odlingsyta, men ser i övrigt gärna
sin roll som en mer stöttande, och inte direkt ansvariga. Motionären Kasper målar upp en idyllisk bild
med fina växtlikheter och dylikt, och jämkar sig även med Styrets ändringsyrkande.

Under diskussionen frågas det om det inte riskerar bli dålig stämning på sektionen om folk inte kan
respektera gränserna och snor varandras tomater etc. Det ifrågasätts också hur lämpligt det är att inte
ha någon formellt ansvarig för den lilla ytan. Men då menar motionären att det fungerar ju på andra
ytor. Efter lite mer diskussion går mötet till beslut.

Beslut: att bifalla motionen med Styrets ändringsyrkande.
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§17 Val av sektionsposter, forts.
Och så kör vi inval igen!

§17 a SNF
ii) Val av VBL

Emilio, i form av sittande VBL går igenom vad man gör som VBL. Det finns en potentiell sökande, men
det hänger på FnollK-invalet, och i väntan på resultat därifrån så bordläggs frågan.

§17 b FARM
i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

Det finns två sökande.

Jakob Lindqvist 20 år utan körkort och med god studiesituation (programmeringslabbar undantaget).
Han söker posten då han känner att han och FARM kan ha mycket nytta av varandra. Han gillar
även att gå på möten och dylikt. Jakob känner även det att det hade varit kul att komma utanför
Chalmers-bubblan.
Vi får under utfrågningen reda på att han med bravur kan upprätthålla FARMs rykte som sektio-
nens dräggigaste förening. Han vill gärna göra FARMs aspning större under kommande år. FARM
ska överlag synas mer i framtiden, ta lite mer plats. Mer företag på F-dagen hade inte varit fy
skam. Jakob är inte främmande för att ljuga lite för att få fler företag att se oss.

Niclas Klarström 19 år med körkort och en lite hektisk studiesituation. Söker FARM då det verkar
vara en seriös förening, och det är någonting man hinner med att göra. Ordförande passar han till
då han var vice ordförande i elevrådet på gymnasiet.
Han vill gärna fortsätta att föra FARM framåt, så som det har gått nu. För att utöka F-dagens
storlek ser han gärna att man når ut till lite mer tvåor och treor, så att det inte blir som i år där
en majoritet ettor är och pratar med folk som helst vill snacka med äldre studenter.

Efter utfrågning är det persondiskussion följt av sluten omröstning (aspningen var tyvärr efter valbered-
ningen, så därifrån får vi ingen nominering).

Beslut: att välja Jakob Lindqvist till ordförande kontinuitetsgrupp 2 i FARM.

Och nu går det att söka SNF igen!

§17 a SNF
ii) Val av VBL

Det finns två stycken sökande

Mattias Lindby 20 år. Han söker då han minns hur han som nollan tyckte att det var frustrerande när
det inte fanns några aktuella tentor. Han tycker överlag att det är en väldigt vettig post.
Han vill inte tvinga föreläsare att ge ut gamla tentor utan att faktiskt först kolla upp vad de får
och inte får göra, men har man rätt att begära ut dem är det klart att man ska försöka snacka
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med dem. Kanske även om man inte får begära ut. Han verkar inte vara helt omöjlig på punkten
att översätta VBLs arkiv för våra norsk-talande studenters skull. Mattias sitter ju i DP nu, vilket
leder till att vissa arrangemang kan komma att krocka, men han ska försöka vara med där han
kan.

Martin Henoch ett från FnollK-invalet bekant ansikte! Söker då han fick höra att det var najs.
Utfrågningen visar att han är lite oklar på huruvida studentportalen faktiskt fungerar. Han sitter
även på ett hyfsat varmt intresse för studiefrågor. Möten fungerar om det är med trevliga människor.
Martins lite halvkonstiga definition av mat innefattar både kakor och halstabletter. Sin kulturella
bildning visar han upp genom att hejja på Jacob framför Edward.

Efter utfrågningen är det persondiskussion följt av sluten omröstning.

Beslut: att välja Martin Henoch till VBL

§17 b FARM
ii) Val av 0-1 ledamöter

Det finns två stycken sökande.

Erik Öskog 22 år med körkort och studiesituation. Söker FARM då han tycker att det är en viktig
förening och bra anledning att prokrastinera.
Han kan tänka sig att uppdatera FARMs hemsida vid behov. På en skala från 5 till 7 är Erik
godtyckligt snygg. Han har på ett gammalt jobb haft mycket kontakt med diverse producenter
inom svensk industri.

Niclas Klarström hälsar på igen.
Det enligt honom viktigaste FARM gör är att skapa en kommunikation mellan studenter och
företag. Han har lätt för att prata med främmande folk, och vore då bra på att försöka locka hit
företag.

Efter utfrågningen går mötet till beslut, först om hur många vi ska välja in.

Beslut: Att välja in en ledamot i FARM.

Efter det, med hjälp av sluten omröstning, vem vi ska välja in.

Beslut: att välja in Erik Öskog till ledamot i FARM.

iii) Val av alumnirepresentant

På grund av det gamla vanliga strulet så hoppar vi lite i föredragningslistan och går till Balnågonting
istället. Ses där!

§17 c Balnågonting
Ordningsfråga: Det föreslås att sänka utfrågningstiden till tre minuter inklusive personlig
presentation.

Beslut: att sänka utfrågningstiden till tre minuter inklusive den personliga presentationen.
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i) Val av 0-5 Balnågonting

Det finns sju stycken sökande.

Joel Strand kille med studiesituation på uppgång. Söker då han gillar baler och inte vill fastna i
kårkällaren. Han passar då han var med och arrangerade balen som F6, och det arrades ju även
övriga finsittningar i den föreningen.
Han vill gärna undersöka möjligheten att ha något finare även under våren. Han är lätt tveksam till
om intresset finns hos sektionen, men det är ju värt en koll iaf. För att få de övriga föreningarnas
representanter mer intresserade känner han att nu när de kommer vara fler Balnågonting så kanske
man kan avlasta lite mer och få det roligare. Han är inte helt omöjlig på punkten att ta in puffar
som hjälper till.

Frida Ulander 19 år med körkort och en studiesituation som är bra. Hon söker då hon tycker att bal
är bästa typen av fest och gärna skulle arra en sådan.
Hon ser gärna att man är tydlig med vad som gäller och förväntas av de övriga föreningarna som
hjälper till under balen. Frida säger även hon att det blir nog lättare att få DPs, F6s och FnollKs
representanter att vara med nu när de kan bli lite mer avlastade. Även Frida är öppen för ytterligare
arrangemang ifrån Balnågonting, förutsatt att man kan få ihop rätt antal gäster. Frida visar på
begäran upp en exemplarisk Wienervals (inte för att den här sekreteraren vet hur en sådan ser ut
men...)

Oskar Fridell 20 år utan körkort och med bra studiesituation. Han söker då han har många visioner,
som till exempel att utöka balen, både i storlek och målgrupp. Han vill även gärna ”drägga” ner
balen lite.
Dräggigheten ifrågasätts, men det ska såklart fortfarande vara finklätt, men kanske mer lättsinnigt
och lösspänt. Tydligen kommer det finnas Super Smash Bros. på balen om han får bestämma.

Filippa Lundin 20 år med körkort och studiesituation. Hon söker Balnågonting då hon inte vill gå av
föreningar helt och hållet till nästa år när hon lämnar F6.
Hon har som visioner att ha en jättefin bal, och, om intresset finns, den tidigare nämnda vårbalen.
Balnågontings enligt Filippas åsikt viktigaste egenskap är att veta vad som behövs för balen. Hon
tror att med fler Balnågonting kan det bli lättare att strukturera upp balen. Filippa säger även nej
till dräggiga baler.

Jessica Lybark 20 år med körkort och helt okej studiesituation. Hon söker då hon tycker att det är
sjukt kul att arra saker, speciellt finsittningar. Hon tycker att balen är något speciellt och vill göra
något speciellt av det. Hennes erfarenhet ifrån F6 gör att hon passar bra.
Hon vill gärna styra upp arbetsfördelningen så att de olika föreningarna vet vad som förväntas av
dem. För att få de övriga föreningarnas representanter i Balnågonting mer inspirerade så känner
hon att man inte nu längre kanske behöver lika mycket hjälp när man är fler i Balnågonting.

Armin Azhirnian ville tydligen söka valberedningen. Vid närmare eftertanke verkar dock Balnågon-
ting fortfarande intressant. Han passar bra då han kan uttala Balnågonting, han har inga problem
med att färga håret och han kan gärna tänka sig att utöka balen. Kanske avtala någon frack-
uthyrning och så. Han har ju även varit med och arrat balen förut som FnollK.
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Utfrågningen visar att han känner att det finns vissa skillnader mellan att vara Balnågonting och
valberedningen. Det var ju tur. Han är svagt orolig för att ta på sig eget ansvar för en eventuell
omsits. Det är roligare att göra saker tillsammans.

Märta Bergström 20 år med körkort och en bra studiesituation. Hon söker Balnågonting då hon tycker
att det är kul att arra saker, även om det kanske räcker med ett, som visserligen då kommer bli
riktigt bra.
Märta tycker att det är viktigt att balen ser ut som en bal. Hon är inte alls främmande för att
faktiskt ha två arr per år. Märta har tidigare erfarenheter i.o.m. t.ex. phaddersittning. Hon ser
det inte som något problem att hon, till skillnad från de andra sökanden inte har varit med och
arrangerat balen förut, då hon inte är i någon förening kan ju hon istället lägga fullt fokus på balen,
och är ju inte heller insnöad i föreningarnas tillvägagångssätt.

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

Beslut: att välja in 5 st Balnågonting.

En persondiskussion leder sen till en sluten omröstning.

Beslut: att välja Joel Strand, Frida Ulander, Jessica Lybark, Filippa Lundin samt Märta Bergström
till Balnågoting.

§17 b FARM
iii) Val av alumnirepresentant

Det finns en sökande, Anton Öqvist. Anton är 21 år gammal med en bra studiesituation. Han söker
FARM då han tycker att det är en väldigt viktig förening. Han ser även att då framtiden för honom är
väldigt luddig nu så kan han ta reda på det åt både sig själv och sektionen. Han har jobbat två år så det
finns erfarenhet ifrån yrkeslivet.

Anton är näst bäst i världen på att stoppa toarullar. Hans arbetslivserfarenhet är bland annat som
byggarbetare, fastighetsskötare, jobb på arbetsförmedlingen etc. Han skulle gärna se att elever och alum-
ner kunde träffas under mer lediga och pub-liknande förhållandet. Även om vad det innebär är oklart
tycker han att det ska bli kul att sitta med i Forum för Tekniska Fysiker.

Efter utfrågningen går mötet till persondiskussion följt av beslut med öppen omröstning.

Beslut: att välja Anton Öqvist till alumnirepresentant i FARM. Beslutet är enhälligt.

§17 d Teknologskyddsombud
Efter en kort genomgång av vad teknologskyddsombuden gör från Mäsk och Anna Frost är det dags för
val.

i) Val av teknologskyddsombud TM

Det finns en sökande, Jonas Källén i TM3. Han söker då han tycker att det är en väldigt viktig post.
Han påpekar att han har planer på utlandsstudier och i så fall kommer han att avgå till LP4.

Efter en kort överläggning går mötet till beslut via öppen omröstning.

Beslut: att välja Jonas Källén till teknologskyddsombud TM. Beslutet är enhälligt.

Harald Freij
Mötesordförande

Daniel Andrén
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Märta Lundgren
Justerare
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ii) Val av teknologskyddsombud F

Det finns en sökande. Louise Kempe 26 år gammal. Sitter nu som ordförande i en kårförening och har
tidigare varit ordförande i FnollK. Hon tycker att det är kallt i GD och är snäll så hon är lätt att prata
med.

Efter en kort överläggning går mötet till beslut via en öppen omröstning. Mäsk ber att det i protokollet
skall noteras att Drill är dum.

Beslut: att välja Louise Kempe till teknologskyddsombud F. Beslutet var enhälligt.

§19 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§20 Dumvästutdelning
De nominerade är

Rally När F6 skulle gyckla för F3 så var den avtalade tiden mitt under en dugga för F3 som han var
med och skrev och därför borde haft koll på. Han har även tänt tändstickor i svartpuben.

Grill Som sökte Balnågonting i tron att det var valberedningen.

Gustav Lindwall Då han förlorade sin telefon när han onanerade. Det finns en längre berättelse, men
kom igen, det är roligare så här.

Ankan För att ha motionshetsat till detta möte. Nu sitter vi alltså här klockan 01:20. Det var lite dumt.

F6 För att de åkt till Tyskland för att köpa öl utan pengar.

DP För att de bokade biljetter hem från fejden en dag innan den var slut. Hela vägen ifrån Luleå alltså.

Britta för att ha hamnat i handgemäng med Ponani i DP. Det gick inte bra. Hon hamnade i underläge
och tänkte att det här löser man genom att bita Ponani. Han tänkte samma sak. Britta ökar
styrkan. Det gör Ponani med. När de väl släppt frågade hon varför den idioten bet henne. Det hade
han inte gjort. Hon var berusad när det skedde, det ser dock inte mötet som ett problem.

Daniel Langkilde När han skulle på hajk kommer han försent. (Hyr-)Bilen är då inte så fin bakifrån.
Glaset är krossat och dylikt. Detta uppkom då han inte riktigt förstod hur man vände i trevägs-
korsningar. Man ska tydligen inte sikta på träden.

Philll Som gick när han skulle cykla. Detta insåg han inte förens efter en kilometer på väg.

Strössel Det är dumt att vara kassör i FnollK.

Efter dessa fina beskrivningar så går mötet till beslut med hjälp av ett raffinerade utslagsdiagram. Först
om vem som var dummast, och sedan om det var dumt nog för dumvästen.

Beslut: att Ankan var dummast.

Beslut: att ge Ankan dumvästen.

Harald Freij
Mötesordförande

Daniel Andrén
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Märta Lundgren
Justerare
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§21 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Harald 01:24. Det var på tiden.

Harald Freij
Mötesordförande

Daniel Andrén
Justerare

Daniel Svensson
Mötessekreterare

Märta Lundgren
Justerare
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Bilagor

A Närvarolista

B Underlag Mäsk i Sumodräkt

C Presentation från arbetsgruppen för sektionshäst

D Motion om Sektionshäst

E Styrets yttrande om Sektionshäst

F Motion om Balnågonting

G Styrets yttrande om Balnågonting

H Motion om Dumväst

I Styrets yttrande om Dumväst

J Ändringsyrkande Dumväst

K Motion om Sångförmän

L Styrets yttrande om Sångförmän

M Motion om Byråkrati

N Styrets yttrande om Byråkrati

O Motion om Redovisning

P Styrets yttrande om Redovisning

Q Motion om Odling

R Styrets yttrande om Odling
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