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§1 Mötets öppnande
Magdalena ”TM” Jansson öppnar kl 15:20 mötet.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet
TM meddelar att mötet var utlyst korrekt och i tid. Hon frågar alltså om mötet anser sig behörigt och
beslutsförigt.

Beslut: mötet ansågs vara behörigt och beslutsförigt.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
F-Styret nominerar Lars ”Lulle” Lundberg och Marcus ”Mäsk” Birgersson till mötesordförande och
Milica “Duracell” Bijelovic till mötessekreterare.

Beslut: Lars Lundberg och Marcus Birgersson väljs till mötesordförande och Milica Bijelovic väljs till
mötessekreterare.

Lulle fortsätter med att snällt och pedagogiskt förklara hur ett sektionsmöte går till.

§4 Val två justeringsmän
Beslut: Birger Eklund och Olof Düsterdieck väljs till justeringsmän.

§5 Val två rösträknare
Beslut: Anna Rosenberg och Linnea Andersson väljs till rösträknare.

§6 Fastställande av föredragningslista
Föreslagna ändringar är att vänta med punkt 10 till det att Karl “Netto” Gustavsson kommer hit.

Beslut: att godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Olof Düsterdieck
Justerare
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§7 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§8 Föregående mötesprotokoll
TM meddelar att det är justerat och anslaget om än lite försenat.

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

§9 Meddelanden
§9 a Meddelande från Kåren
Nästa pubrunda kommer det bli pubrundepass. Ute i Härrydabastun kommer ett stort renoveringsarbete
att utföras som behandlar bland annat sanitet men även ett nybygge.

§9 b Meddelande från Styret
Sektionsbilen har krånglat väldigt mycket och arbetsgruppen som hade hand om att behandla detta
problem har kommit fram till att bilen ska behållas då problemen verkar vara typiska “20000”-mils fel.
Slutsatsen är att ta det lite lugnare med bilen, det har även ändrats lite i avtalet. Bland annat ska säten
tillbaka in i bilen efter användning.

§9 c Meddelande från SNFT M

Kursutvärderingarna såg förra läsperioden ganska annorlunda ut och anledningen är att systemet har
bytts ut till ett centralt system. Det innebär att skolan kommer ta över administrationen vilket för med
sig skillnader i hur utvärderingarna sammanställs. Ändringar i utvärderingen är därför krångligare att
utföra men SNF ska fortsätta jobba med att göra detta lättare då det framkommit många klagomål
kring det hastigt införda systemet.

Det har även gjorts om i regelverket angående tentamen. Här ingår då vilka miniräknare som är
tillåtna och inte. Det är, om inget annat är specificerat, numera okej att ha en miniräknare med raderat
minne på tentor där miniräknare är tillåtet. Det är upp till examinatorn att kolla detta genom exempelvis
stickprovskontroll, detta gäller vilka miniräknare som helst.

SNF har även under hösten arbetat med att få Chalmers att köpa in studentlicenser till Sharelatex,
vilket verkar bli av även om administrationen för tillfället krånglar lite.

§10 Uppföljning av beslut
§10 a Meddelande ifrån gruppen för Dumväst
Nomineringarna ska skickas in till “dumvastnominering@ftek.chalmers.se” och nomineringarna kan skickas
ända fram till dumvästnomineringen. Där kan man även skicka in om man inte vill bli nominerad. I
nomineringen ska man skriva namn och en kort beskrivning av det dumma personen gjort som är till-
räckligt specifik för att personen ska kunna nomineras till fler saker.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Olof Düsterdieck
Justerare
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För tillfället har vice ordförande kontroll på denna epost.

§11 Val av inspektor
Lars Brink har avanmält sig som inspektor. Personen som med glädje tar på sig denna roll är Thomas
Nilsson om mötet väljer att rösta in honom. Det behövs beslut från detta och nästa sektionsmöte med
2
3 för att han ska väljas in.

Beslut: att Thomas Nilsson väljs som inspektor till sektionen

§12 Proposition
§12 a Reglementesändring gällande sponsposten i FnollK
Se bilaga B. Tanken med propositionen är att öka valfriheten hos posterna i FnollK. Därav tvingas inte
en person sitta i både FnollK och FARM samtidigt.

Det är en av ledamöterna som kommer få detta åliggande.
FARM känner att de har bra koll på hur detta kommer påverka dem då det förtydligar vilka åtaganden

som gäller för posterna.

Beslut: att bifalla propositionen i dess helhet.

§13 Fyllnadsval
§13 a SNF: Val av sekreterare fram till sommaren
Det föreslås att vakantsätta posten som sekreterare i SNF då det inte ställer sig upp några frivilliga.

Beslut: att vakantsätta posten sekreterare i SNF. Beslutet är enhälligt.

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

Ordningsfråga: Utfrågningstiden tas upp, och förslagen som finns är 7 minuter och 5 minuter.

Beslut: att ha en utfrågningstid på 7 minuter för att tömma talarlistan så som den ser ut när tiden
gått ut.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Olof Düsterdieck
Justerare

3



Möte 2013/14:SEKT-02
Sektionsmötesprotokoll 27 november 2013

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§14 a Balngting
i) Val av 0-5 Balnågonting

Det finns tre sökande

Sabina Söderstjerna 23 år med körkort. Har studiesituation och söker Balngting då hon tycker om
att arrangera stora sittningar och tycker om bal.
Hon får frågan vad hon tycker om könsfördelningar i kommittéer och svarar att det är synd att
ingen man valt att ställa sig upp.

Lotta Bergbom 21 år med körkort. Tycker att balen är det bästa arret under mottagningen och vill
genomföra flera ändringar.
Hon får frågan hur hon skulle övertala andra kommittéer att hjälpa till då det endast är tre sökande.
Svaret blir att det antagligen kommer behövas mer hjälp än förra året då de i sådant fall skulle
vara färre.

Marie Liljerot 20 år med körkort och bra studiesituation. Vill ordna en bra bal eftersom hon tycker
att det är väldigt kul med fina saker.
Hon tycker att det skulle vara kul med en lite glammigare bal.

Mötet beslutar att välja in ledamöter i Balngting. Förslagen är att välja in 3, samt att välja in 5 och
vakantsätta två.

Beslut: att välja in 5 balngting

Mötet tillfrågas om alla tre kan väljas in i klump.

Beslut: Sabina Söderstjerna, Lotta Bergbom och Marie Liljerot väljs in till balngting och två poster
vakantsätts.

§14 b FnollK
i) Val av ordförande

Det finns två sökande till posten.

Fanny Viksten (nominerad) 20 år med körkort. Än så länge god studiesituation. Hon söker FnollK
då hon tyckte att hennes mottagningn var rolig och vill vara med om att göra den minst lika rolig
nästa år. Hon söker ordförande då hon tycker att detta är kul och har även gått flera ledarkurser
och varit ledare inom idrottssammanhang och vill lära sig bli bättre på det.
Efter denna korta presentationen är det utfrågning, där får vi lära oss bland annat att hon ser fram
emot att lära känna nya människor. Trots sin okunskap inom heterogena och homogena grupper
säger hon att hon helst leder en spretig grupp. Om nollan super ut sig och är totaldäckad skulle
hon ringa ambulans. Om ambulansen inte kommer bär hon nollan.
Hon tycker även att det är vettigt att ha en dialog med de andra föreningarna angående t.ex.
matförsäljning. När hon bes sammanfatta sektionsnyttan från DP och F6. Svarar hon att DP
är sektionens rustmästeri och PR-förening och alltså ansiktet utåt mot Chalmers medan F6 är
sexmästeriet som arrar fester.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Olof Düsterdieck
Justerare
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Hon ser gärna mer specifika arr som lockar specifika personer men samtidigt jobba med att alla
ska vilja komma dit.
Som gyckel sjunger hon en whiskeylåt med en kopp som instrument.

Joel Strand 22 år med körkort. Studesituationen hoppas han är uppstyrd efter detta läsår. Han söker
NollK då han tycker att mottagningen är väldigt viktigt. Han söker ordförande då han efter sina
år på Chalmers anser sig gammal och vis och har upplevt mottagningen på olika sätt.
När han tillfrågas vad han ska göra då NollK färgar håret svart svarar han att han antagligen
kommer ha afroperuk på sig som han sen skulle ta av sig efter mottagningen. Han har arbetat
både med kåren utåt och kan sektionen bra inåt. Han anser sig lyssna ganska mycket då han ofta
irriterat sig över diskussioner som inte kommer någonvart för att alla säger samma sak. Han är
öppen för nya förslag men vet att det ibland behövs kunskap där man kan säga att något inte
kommer fungera. Han är mest sugen på ordförande då han är nyfiken på den nya läsårsändringen
och är gärna med i gruppen som planerar hur mottagningen kommer se ut i framtiden. När han
tillfrågas vad det bästa med DPP är svarar han snabbt att det är att de däckar snabbt. Som gyckel
visar han upp sin förmåga att gå på händer.

Valberedningen har nominerat Fanny, då hon bland annat visat att hon kan se på människor hur de
mår och tycker att det är viktigt att folk mår bra. Därför anser de att hon skulle passa som ordförande.
Efter persondiskussion så går mötet till beslut via sluten omröstning.
Beslut: att välja Fanny Viksten till ordförande i FnollK.

ii) Val av kassör

Det finns två stycken sökande
Hanna Lenander (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 intresserad
och vill lära sig. Hon tycker att det är kul att ha koll på läget.
Vid utfrågningen får vi veta att hon föredrar ordet mottagning. Som kassörsnamn skulle hon nog
välja “SILL”. Hon tycker att det skulle vara hemskt att vara phaddergruppslös och är som tur inte
tidigare dömd för ekonomiska brott. När hon tillfrågas om SI-standarden på strecklistor kan hon
tyvärr inte ge ett svar.
När hon tillfrågas om vad hon skulle göra då resten av föreningen vill köpa in något som de kan döda
varandra med svarar hon att det är värt att diskutera om det skulle vara så att det är majoritet.
Som gyckel tar hon två snabba ackord på en ukulele, så spontant!

Anna Palmkvist 19 år med körkort och bra studiesituation. Hon söker NollK då hon tycker att det
verkar skoj. Just posten kassör kan hon tänka sig är roligt och hon anser sig ha bra koll på pengar
och “sånt”.
Under utfrågningen får vi lära oss att Anna kan tänka sig köra runt i Göteborg med bilen. Hon
har drivit eget företag som hon då gjort budgeten till. Hon svarar att namnet på overallen ska
vara på höger ben. Hon skulle välja “SUSHI” om hon fick välja själv. Hon skulle kunna förlika sig
med namnet “SMOOTHIE”.
Då hon tillfrågas hur hon skulle fästa en tesked i kvittopärmen svarar hon att hon antagligen skulle
använda tejp. Som spontangyckel viker hon en BH till Netto av en servett, han anses helt klart
snyggare än innan.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Olof Düsterdieck
Justerare
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Valberedningen läser upp sin nominering, och det är Hanna, bland annat för att hon är en lugn person
som kan ta ansvar och är en person som folk trivs med, därför anser valberedningen att hon skulle passa
som kassör. Detta följs av en persondiskussion som i sin tur följs av beslut under sluten omröstning.

Beslut: att välja Hanna Lenander till kassör i FnollK.

Ordningsfråga: Mötet tar ett 60 minuters måltidsuppehåll.

Lars Lundberg
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Olof Düsterdieck
Justerare
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Efter maten är det åter dags för FnollK-inval, denna gången ledamöter. Nu byter dock Mäsk ut Lulle
i ordförandestolen.

iii) Val av 3-5 ledamöter

Det finns 14 st sökande.

Gustav Lindwall (nominerad) 21 år gammal med körkort. Han är nöjd med sin studiesituation och
söker NollK för att han vill vara med och arrangera mottagning. Han vill göra de fyra bästa
veckorna på året ännu bättre. Han tycker att nolluppdrag och phaddergrupper verkar roligt. Han
passar i NollK för att han är driven och inte ger upp när han bestämmer sig för att utföra något.
Vid utfrågningen får vi veta att han kan tåla pressade situationer även om han ibland tappar bort
mobiler på grund av detta. Han ser det inte som något negativt att han är äldre då han är lyhörd
när han jobbar med folk. Han kan kanske bli lite irriterad om han inte hittar en lösning men vet
att det kan finnas lugna personer i hans omgivning som hjälper honom.
Även han vill ha lite mindre, mer specifika arr som kanske går parallellt. Vi hör jubel från ett hörn
av lokalen då han bestämt säger att han kommer raka av sig ögonbrynet om han blir gudphadder.
Även han visar sig vara spontan som bara den när han tar fram ukulelen och tar några fina toner.

Navid Haddad (nominerad) 19 år med körkort och bra studiesituation. Han söker NollK för att han
vill att nollan ska vara trygg när de är med på mottagningen. Han har en pedagogikkurs bakom
sig och har varit ledare.
Vid utfrågningen framgår det att han är mest intresserad av posten nolluppdragschef. Han tycker
inte att det spelar så stor roll om hans studiesituation skulle bli sämre då han anser sig ha fått en
god uppfattning av hur lång tid det tar att vara nollK.
Han tycker även att det är en bra idé att köra kurragömma med 140 personer som inte riktigt vet
var de är till att börja med.
Han har inga problem att vända på dygnet även om han är medveten om att ingen tycker om det.
Som gyckel utför han en kullerbytta baklänges, stiligt!
Han tänker sig att han kan klämma ur 10 000:- för ett nolluppdrag som skulle vara att måla
Chalmers svart.

Simon Westlund (nominerad) 19 år och inget körkort dock anser han sin studiesituation att vara
bra. Han vill vara med i NollK för att han vill se till att folk ger F en chans trots att det kan
vara jobbigt i början eftersom det blir bättre än vad det känns de första dagarna. Han är ganska
nyfiken på sponschef även om han inser att den posten inte längre finns.
Han tycker att rundvandringen bör förbättras och samtidigt anser han att hajken är något av det
bättre med mottagningen. Då han benämner sig som nya kuben undrar mötet vad han kommer
skriva på sin overall om han blir invald. Han svarar helt enkelt “kuben”. Mötet undrar även om
företagstatueringar är en möjlighet och svaret blir att han är okej med det beroende på summan
pengar det handlar om.
Mötet undrar vad som skulle krävas för att tatuera in goda märket i pannan vilket han inte riktigt
har ett svar på.
Som gyckel utmanar gamla kuben nya, sektionsmötet väntar spänt på resultatet. Det visar sig
dock efter en spännande duel att gamla kuben fortfarande är bäst.

Marcus Birgersson
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Olof Düsteridieck
Justerare
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Josef Hansson (nominerad) 22 år med körkort och bra studiesituation. Han söker NollK för att han
har funderat på det länge, samtidigt anser han att sektionen har gett honom väldigt mycket och
han vill ge tillbaka. Han är mest intresserad av modulchefsposten.
Vid utfrågningen får vi veta att att han har en gåva för ord då han bjuder på en vacker dikt. Han
har varit med och sett många mottagningar och anser att den bästa var när han satt i F6 men den
roligaste var då han var phaddergruppschef i sin phaddergrupp. Han vill fortsätta ha en så bra
mottagning som möjligt och vill se till att viktiga saker inte går förlorade även om förändringar är
viktiga.
Han inser att det kommer vara svårt att gå igenom en mottagning phaddergruppslös men om han
blir invald kommer han längta till finalsitsen också.
Han har tänkt igenom pappersmodulens framtid och anser att den var väldigt viktig och värdefull
att ha. Han inser att man kan vara fast i gamla hjulspår men är ganska medveten om risken och
försöker hela tiden tänka på detta och vara entusiastisk inför nya idéer.
Han visar även prov på klarinettkunskaper men inte på en klarinett.

Victor Åkerblom 19 år med körkort, hans studiesituation håller på att förbättras. Han tycker att
hans egen mottagning blev väldigt rolig och vill därför göra det lika bra för nästa årets nollan. Han
söker först och främst modulchef då han tycker om att skapa saker som andra sen ser.
På frågan om hur han skulle ställa sig till att namnet nollan bytts till mottagare anser han att det
snarare är de som arrar mottagningen som borde bli mottagare. Han anser att sömnbrist är värre
än matbrist.
Han kan tänka sig att låta nollmodulen bli digital då han tycker att detta är bättre miljömässigt
och kostnadsmässigt. Han har ingen erfarenhet av indesign men är taggad på att lära sig det. Även
han tycker att hajken var det roligaste men uppskattade inte Lanet så mycket.
Som gyckel jonglerar han med hela EN studsboll. Denna sekreterare är imponerad.

Simon Isaksson 19 år och körkort med en studiesituation. Han söker då han vill att nollan ska få en
lika bra mottagning som han hade. Han är mest sugen på phadderchef.
På frågan om vad han skulle vilja förändra till nästa år svarar han att han inte funderat så mycket
på vad han skulle förändra. Han hade dock velat se mer integration bland phaddergrupperna.
När mötet ber honom placera presidiet i varsin phaddergrupp blir det många skratt från mötets
håll. Han kan absolut tänka sig att färga både skägg och hår men inte att klippa sig.
Han tycker att alla personer är unika på sitt sätt. Han har även svårt att komma i tid vilket han
gärna jobbar med. Han tycker inte att det skulle vara några problem att vara phaddergruppslös
då han skulle få sin phaddergrupp tillbaka.
Som gyckel kör han en omskriven version av “Strejk på Pripps”. Vackert!

Lina Olandersson 19 år gammal med körkort och god studiesituation. Hon söker FnollK då hon tycker
det verkar roligt att vara med och ordna en lika bra eller bättre mottagning som den hon hade. Lina
är mest intresserad av posten uppdragschef och övrig då hon är kreativ och tycker om scheman.
Hon är bra på att se saker som behöver göras.
Vi får under utfrågningen reda på att även hennes favoritarr var hajken och även hon ogillade
rundvandringen.

Marcus Birgersson
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare

Olof Düsteridieck
Justerare
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Som gyckel vill hon ha revansch på Philll. Det bjuds på en konstig version av triathlon, mötet blir
smått förvirrat men Lina vinner tack vare sin förmåga att rita hästar.
Hon gissar på att man behöver ungefär åtta scheman som övrig i NollK.

Pia Westerbergh 19 år gammal och inget körkort. Studiesituationen är helt okej. Hon söker NollK
då hon gillade mottagningen och vill göra samma sak för årets nollan som hon fick uppleva själv.
Hon skulle kunna tänka sig att klippa av håret av oklar anledning. Hon är mest sugen på phad-
derchef men kan tänka sig vara med i andra saker eftersom det är bra att gå utanför det man är
bekväm med. Även hon anser att rundvandringen borde bli bättre och även att man ska introduc-
eras till andra sektioner och delar av Chalmers.
Hon känner att det inte är phaddrarna hon ska ta hand om men skulle försöka prata med en
phadder om hen försökte hångla upp nollan.
Hon tycker inte att det hade varit roligt om nollan mådde dåligt och skulle därför försöka ta hand
om dem.
Även hon är spontan med en omskriven version av “Var nöjd med allt som livet ger”. Spontanitet
verkar bli en trend i nya NollK!

Joel Strand så här med alla nya ansikten så känns det skönt med ett gammalt bekant igen! Han tycker
att det skulle vara trevligt att under en mottagning få fokusera på själva arren. Han tänker sig
gärna nolluppdragschef eller övrig.
Själv var han med och spelade i nollrocksbandet och tyckte att det var ett roligt nolluppdrag.
När han får frågan vad han skulle tycka om att FnollK byter namn till FmotK svarar han att det
faktiskt låter ganska bra. Han tycker att han kommit in i gruppen med de andra asparna mer än
vad han väntat vilket han anser vara för att folk är väldigt öppna. Detta har lett till att han fått en
väldigt bra uppfattning om de andra asparna. Skulle han behöva prioritera bort någonting skulle
han vilja höra vad de andra tycker.
Denna gång bjuder han på en hjulning.

Olle “Pixel” Svanström 21 år med körkort och med en... okej studiesituation. Han söker NollK efter-
som han vill införa posten ölchef då han känner att detta saknas och han har dessutom erfarenhet.
Vid utfrågningen kommer det fram att han inte lägger ner så mycket tid på att vara ölchef och att
han därför skulle hinna med planeringen av mottagningen. Mötet frågar om hans beslut att söka
NollK var värt svarar han att det är bland något av det sämsta beslut han har gjort. Han anser
att det inte är några problem att NollK inte har så mycket arr med alkohol. Om han inte kommer
med i NollK kan han definitivt, skuttandes, tänka sig att söka ölchef i SNF. Han tycker att det
antagligen är bäst nästa år, han kan inte veta just nu.

Anna Palmkvist besöker oss igen.
Vid utfrågningen säger hon att hon litar fullt på Hanna och är villig att ta tid från träningen för
att lägga den på NollK. Vid frågan om hon har någon ordvits på lager svarar hon att hon är från
Stockholm.
Om nollan kommer till henne för att de är ledsna över att ha blivit dumpade skulle hon bjuda de på
romantisk filmkväll och BJ1. Eftersom de är så många bra sökande anser hon att valberedningen
kanske missade att se hennes potenser. Mötet undrar lite vad exponenter har med NollK att göra.

1Ben and Jerrys

Marcus Birgersson
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
Mötessekreterare
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Som gyckel gör hon en liten hjulning.

Jakob Olsson 19 år och åker spårvagn. Han är nyfiken på modulchef och phadderchef och söker NollK
för att han tycker att det verkar kul.
Hans mål är att nollan ska få lära känna Chalmers under de första dagarna av mottagningen. När
han inte fått sova tycker han att han blir väldigt hyper. Om han är på en färja med två nollan som
spyr skulle han inte leka med sin tjocktarm (?), han skulle istället ta hand om nollan.
Även han bes placera presidiet i phaddergrupper, och blandar ihop dem men har bättre gissningar
än den förra sökande. Han har inte svårt att umgås med människor som inte passar honom.
Som spontangyckel häver han en bägare med vatten.

Therese Petterson 20 år med körkort och bra studiesituation. Hon hade kul på sin mottagning och
skulle vilja göra den lika bra nästa år.
Hon är mest intresserad av övrigt och spons även om den senare inte finns kvar. Hon tycker att
hon är bra på att organisera saker och har erfarenhet av att arrangera saker för väldigt mycket
människor. Även hon kan tänka sig fler lite mer nischade arr så att alla nollan kan hitta något de
tycker om.
Hon tycker att det är viktigt att stötta de andra i FnollK.
Även hon visar färdigheter på en ukelele och sjunger väldigt snabbt en låt om kleptomani. Passande
kanske, om man vill bli spons.

Olof Ekborg 20 år med körkort och en hyfsad studiesituation. Han tror att han passar bäst som
lagspelare och inte lagkapten och söker därför ledamot. Mest intresserad är han av nolluppdragschef
och phaddergruppschef.
Vid frågan om grupptryck säger han att det inte är ett problem om det är riktat mot honom. Om
det sker bland nollan är det självklart ett problem och bör motverkas. Ett bra nolluppdrag är
något som sker på en allmän plats och engagerar massor med nollan. Han tycker att sittningarna
är något av det bästa med mottagningen. Han har sommarjobbat lite som handledare och tyckte
att det var kul.
Som gyckel tar han emot en ukulele, imponerande. När han bes placera presidiet vinner han bland
sökande då han lyckas placera hela två personer rätt. När han ombeds spontangyckla tar han till
världens kortaste låt. Fint!

Till att börja med så beslutas det hur många ledamöter mötet 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, Jossan, Gustav, Navid
och Simon. Mötet går till en persondiskussion som följs av ett slutet inval.

Beslut: att välja Jakob Olsson, Lina Olandersson , Simon Westlund, Navid Haddad samt Gustav
Lindwall till ledamöter i FnollK.

Efter ett avbrott där tomte och lucia utförde ett av sina åligganden på ett alldeles exemplariskt sätt, till
mötets stora förtjusning, så fortsätter vi med valen av resterande sektionsposter.

Marcus Birgersson
Mötesordförande

Birger Eklund
Justerare

Milica Bijelovic
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§14 c SNF
i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

Det finns en sökande, Jonas Källén. Han går fjärde året och läser engineering mathematics vilket går
bra men han kan inte köra bil. Han tycker att de föreläsare som är lite äldre borde få en liten pedagogisk
fortbildning vilket han inser kan gå trögt men fortfarande är något värt att jobba för. Han tycker inte
att det är en nackdel att söka denna post med några år på nacken.

Han har mycket erfarenhet av sittningar och arr liknande cocktailpartyt. Han har funderat över bytet
av programansvarig och tycker Håkans blick på att TM faktiskt är ett ingenjörsprogram bör bevaras.
Dock finns det mycket att jobba med där.

Han känner att det skulla kunna bli problem att han som ordförande går TM men han skulle nog
ändå kunna föra F:s talan då han länge lyssnat på F:arre som klagat över sina kurser.

Han tycker om julpynt men hatar julafton. Helt klart logiskt.

Beslut: att välja Jonas Källen till ordförande kontinuitetsgrupp 2. Beslutet är enhälligt.

ii) Val av VBL

Alexander Grabowski Han tycker att det är väldigt viktigt och jobbar med ett projekt där man med
penna omvandlar anteckningar direkt till pdf. Framtiden är här helt enkelt, dock kommer detta
inom snaraste framtid endast finnas tillgängligt för 1:an och 2:an.

Josef Hansson söker SNF för att han tycker det är väldigt viktigt. Han känner att han förstår vad
det innebär att vara SNF och är säker på att han kan göra ett bra jobb. Han tycker att projektet
med framtidspennan verkar extremt bra och att det snarare handlar om folk som kan tänka sig att
utföra detta arbete för sektionen.

Beslut: Josef Hansson blir VBL.

§14 d FARM
i) Val av ordförande

Det finns en sökande.

Marina Yudanov 24 år med körkort och en studiesituation. Söker FARM då det är en viktig förening.
Hon skulle vilja prova på en ledarroll då hon ändå har en vana av att ta på sig mer ansvar än vad
hon har ålagt.
Hon har inte en vana att prata om privata saker när det gäller affärer. Det bästa med FARM är att
det finns så mycket potential och så mycket att göra. Hon har en vision om branschkvällar som hon
hoppas att fler kan gå på. Om hon tvingas välja tar hon kvalité framför kvantitet. Drömföretaget
att ta hit på nästa F-dag är SMHI.

Valberedningen tar upp sin nominering. Marina är realistisk och framåtsträvande och har därför
nominerats till ordförande till FARM.

Beslut: att välja Marina Yudanov till ordförande i FARM. Beslutet är enhälligt.
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ii) Val av vice ordförande

Det finns en sökande.

Björn Källström 21 år med körkort och smått problematisk studiesituation. Söker FARM då han
tycker att det är en viktig förening och att det är viktigt att ge studenter en chans att träffa
företag för att se vilka möjligheter de har.
Han kan inte så mycket om vad FARM håller på med men han tycker det känns bra. Han tycker
att upplägget på F-dagen är bra. Han tror att han kommer kunna sammarbeta bra med resten
av FARM. Han skulle klara av att rätta Marina om hon gör fel men funderar på att ha med sig
tandskydd.

Efter utfrågningen går mötet in i en persondiskussion som följs av beslut

Beslut: att välja Björn Källström till vice ordförande i FARM. Beslutet är enhälligt.

iii) Val av kassör

Vi får två sökande.

Johan Hyrefelt 21 år med körkort och bra studiesituation. Han söker FARM för att han är intresserad
av hur fysikteknologer passar ute i arbetslivet. Han är nyfiken på att lära sig bokföring och knyta
det till en arbetsmarknadskontakt. Han har för tillfället studietjänstledigt och hans erfarenhet av
att jobba är att han har en förstahandsblick av hur det är ute i arbetslivet.
Han tycker om att hålla koll på sin egen privata ekonomi. Han har ingen erfarenhet av tidigare
kassörsposter men är villig att lära sig.

Nadja Grochevaia 21 år med körkort och studiesituation. Hon tycker att FARM verkar vara en lagom,
mysig liten förening som hon gärna ser sig som medlem i.
Hon kan tjata ganska mycket. Om hon inte blir vald som kassör kan hon tänka sig att söka ledamot.
Hon är inte så insatt men kommer försöka åstakomma det bästa arbetet hon kan. Hon tror att det
krävs väldigt mycket tid till bokföringen men tror att hon kan fixa det.

Efter personval går mötet till beslut

Beslut: att Nadja Grochevaia blir kassör i FARM

iv) Val av alumniansvarig

Det finns en sökande

Ludvig Ekman 21 år med körkort och studiesituation. Han söker FARM för att det är väldigt använd-
bart för alla studenter. Han söker alumniansvarig för att han tycker att det skulle vara väldigt kul
att lära känna gamla chalmerister.
Han har arrangerat större arr förr och kan dessutom tyska. Han tror att en alumniansvarig
största arr antagligen är chalmeristmiddagen och han vill även bidra med övriga saker till de
andra posterna.

Efter en kort persondiskussion går mötet till beslut.

Beslut: att Ludvig Ekman blir alumniansvarig i FARM. Beslutet är enhälligt.
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v) Val av 0-2 ledamöter

Det finns två sökande

Johan Hyrefelt är på besök igen! Han är fortfarande lika entusiastisk för FARM. Som specialkompe-
tens skulle han vilja säga att han är bra att tala inför folk. Han tycker att det är väldigt viktigt
att vi har en arbetsmarknadsdag på sektionen och att det tas på allvar. Han har inte problem med
att prata med okända personer via telefon.

Patrik Forsberg 21 år och en studiesituation som skulle kunna se bättre ut. Hans intresse för posten
väktes när han satt på den som sponschef i NollK. Han har gjort mer än vad som krävdes av honom
som sponschef i FARM. Han kommer inte vilja ansvara för Scania kontakten men är taggad på att
starta nya kontakter. Han tycker att design är intressant.

Mötet börjar med att besluta angående antalet ledamöter

Beslut: att det ska väljas in två ledamöter till FARM

Efter beslutet ser Mäsk farlig ut med hammaren och därför går invalet snabbt.

Beslut: att välja Patrik Forsberg och Johan Hyrefelt till ledamöter i FARM. Beslutet är enhälligt.

§14 e Teknologskyddsombud
i) Val av teknologskyddsombud F

Det finns en sökande, Joel Strand, inget har ändrats sedan vi såg honom sist. Han tycker att SAMO är
en viktig post på sektionen. Han tycker att det låter vettigt att vara med på SNF:s möten och skulle
kunna tänka sig arra SAMO-omsits.

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

Beslut: att välja Joel Strand till teknologskyddsombud F. Beslutet är enhälligt.

ii) Val av teknologskyddsombud TM

Det finns en sökande. Mikael Wallroth, 24 år gammal, körkort och studiesituation. Han passar på posten
för att han söker. Han tycker att han är en person som folk kan vända sig till och försöker ställa sig
neutral till frågor. För att göra sig mer tillgänglig för nollan super han ner sig själv. Vettigt helt enkelt!
Även han kan tänka sig att vara med på SNF:s möten för att driva viktiga frågor.

Efter en kort överläggning går mötet till beslut.

Beslut: att välja Mikael Wallroth till teknologskyddsombud F.

§15 Övriga frågor
Kalldal undrar hur många som fick reda på sektionsmötet på olika sätt. Majoriteten fick reda på datumet
till sektionsmötet via kompisar.
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§16 Dumvästutdelning
De nominerade är

Duracell för att namnet på den nya datasalen är dåligt.

Hedvig Tog fel tåg från Östersund. Kan tilläggas att hon glömde både skor och plånbok på tåget. Det
hon hade med sig var kläder och en delta.

DP Eftersom de trots att de bara var nio personer lyckades tappa bort en patrullman så att denna
hamnade 50 mil fel.

Rafiki För att han skruvade in spegeln i skjutdörren.

TJ För att han inte har susp på sig på ett sektionsmöte.

Jossan För att han brände fyra kilo ris.

Philll Som skriker att han älskar kidnappare.

Eva För att hon trodde att “Kan inte nollan sluta labba” var ett vettigt namn på ett kafé

Hampus Skulle öppna en öl med sin nyckel och knäckte den, nyckeln alltså.

Lejon Som läser fel på recept och misslyckas att baka drömmar.

Hanna Sökte och blev kassör.

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 Hedvig var dummast.

Beslut: att ge Hedvig Sundelin dumvästen.

§17 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Mäsk 01:24. Det var på tiden.
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Bilagor

A Närvarolista

B Reglementesproposition FNollK
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