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Närvarande

Ordförande Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande Unni Engedahl

Kassör Joel ”Shiny” Strand
Sekreterare Frida ”$multron” Ulander

Ledamot Sabina ”Sabz” Söderstjerna
Ordförande DP Felix ”Fellkan” Eriksson
Ordförande F6 Emil ”Cremil” Ejbyfeldt

Ordförande FnollK Fanny ”Fenix” Viksten
Ordförande SNF Jonas ”Christmas” Källén
Ordförande Foc Nermin ”Nero” Trnjanin

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Oscar öppnar mötet kl.12.02.

§2 Val av
justerare

Emil Ejbyfeldt väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Kalldal har kollat på FuM-handlingarna som kårens vice talman1 skickade
ut igår kväll. Börjat kolla på vilka man kan prata med angående rummen.

– Unni vet inte riktigt vad hon gjort2. Har kollat på alternativ lokal för
sektionsmötet: GD eller Gasquen. Det blir ommålning lv 53. Försökt ta
reda på vem som har ansvar för ljusorgeln4.

– Shiny har haft möte med SNF-kassören, Finform imorgon. Sen klar med
budgetmötena.

– Frida har varit med på mastersmottagningen och kollat på var man kan
ställa möbler under ommålningen5.

1Aka Joel Strand aka Shiny.
2Hon har tappat sin kalender.
3Bardelen och mittendelen.
4Den låter, om någon har missat detta.
5Inte i Signes.
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– Sabz har anordnat grillning för mastersstudenterna. Typ 50-60 personer
kom.

• FARM: har massa grejer på G. McKinsey ska ha ett tjejevent som de inte får
ha. Har pratat med Pontus och det är ok den här gången. Börjat marknadsföra
Flow Trading-arrangemanget. Studiebesök 7 oktober, mer info kommer. Börjat
jobba med branschkväll med tema Hållbarhet. Mentorskapsuppstart snart. Var
med på mastersgrillningen i måndags.

• FnollK: har finalkampen idag, har varit virrigt från MK:s sida angående puffar.
Fixar med det sista med mottagningen nu. Äventyret igår var lyckat.

• DP: har haft möte med GU och pratat med städerskorna. Glaskärlen står
numera utanför soprummen. Kommit överens om att inte capsa i mittendelen.

• Foc: har planerat FOC-kör, funderat på hur man kan marknadsföra Drickoma-
ten och pratat lite aspning.

• SNF: har skickat en representant till mötet med Shiny. Planerat verksamhets-
plan och jagat folk till BSD.

• F6: har arrat Gasque med KfKb6, planerat finalsits.

§5 Brott mot
phadderkontrak-

tet

Förra veckan skedde ett brott mot ph-kontraktet. Fanny berättar vad det handlar
om. Det gällde punkten om att man inte ska prata om sina studieresultat. Personen
är avstängd från F-arr under mottagningen.

§6
FuM-handlingar

Snart är det FuM, Kalldal informerar lite om vad som kommer att behandlas. Fast-
ställande av medlemsavgift, sektionsavgiften oförändrad. Det ska börja byggas en
servicebutik i Kårhuset, Cremona ska byggas om till Xpress och sittningslokal. Un-
der året ska åsiktsprogrammet revideras, en arbetsgrupp ska tillsättas. Motion om
att tillsätta en arbetssgrupp för att se över Tofsens verksamhet. Rapport angående
kårledningens struktur.

§7 Stadgemotion • Valberedning: Vill vi stryka att vice i Styret är ordförande i valberedning
och ha en oberoende istället? Unni ska prata med valberedningen och se vad
de tycker. Risken är att det är svårt att rekrytera. Ett förslag: om valbered-
ningen färre än x, så blir vice ordförande sammankallande för valberedningen.
Oavsett hur det blir med ordförande, borde man ha en aspning. Kan prata
med Kåren, de har också problem med att rekrytera valberedning. Kan ha en
övergångsperiod när vice sitter med som ledamot. Vi föreslår detta för Marcus
och Filippa.

• Spontansökning: Vill vi ha kvar att man inte kan spontansöka6 sektionsord-
förande, -kassör och SNF-ordförande? Vi tycker att det är vettigt7.

6Ej valberedd
7Om man kan skydda sektionsmötet från sig själv bör man göra det.
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• Styrets sammansättning: Ska sammansättningen regleras i stadgarna eller
reglementet? Det är lite konstigt att det är reglerat i stadgarna vilka som ska
sitta i Styret, när det endast är ordförande, vice ordförande och kassör som
nämns i stadgarna.

• Arbetsordningar: I dagsläget är kommittéernas åligganden definierade i reg-
lementet. I kårens reglemente står syfte med kommittén, hur många som ska
vara med. Uppgifterna reglerade i arbetsordning. Förslaget innebär att arbets-
ordningarna kan ändras av Styret eller Sektionsmötet. Fördelen att kommittén
och Styret kan sätta sig tillsammans och uppdatera.

Alla borde läsa igenom förslaget till nästa möte.

§8 Sektionsmöte Kärnstyret har ett förslag på dag för sektionsmöte: Tisdag lv6, 7 oktober, kl. 16.15.
Det låter bra.

Beslut: Att lägga sektionsmötet kl. 16.15 tisdag lv 6, 7 oktober.

§9 Bilavtal Folk som är sektionsaktiva hyr bilen privat utan att skriva på avtal, så Bilnisse har
inga kontaktuppgifter till dem. Därför vill Bilnisse ha två separata avtal.

Beslut: Att godkänna bilavtalen enligt bilagor.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 18 september 2014.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oscar kl. 13.05.

Veckans serie Från XKCD.
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Sektionsbilen Tvåan,
Sektionsmedlemmar

Bilnisse
C/o Fysikteknologsektionen
Fysikgränd 3
411 33 Göteborg

Organisationsnummer 857208-8477                                                                                                                                         

UTHYRNINGSAVTAL
 Härmed förbinder jag mig att:

● Jag är studerande på Fysikteknologsektionen och betalar sektionsavgiften. 

● Jag har läst den information som finns på bilnisse hemsida och instämmer med den.

● Lämna in ett underskrivet giltigt uthyrningsavtal till bilnisse innan jag hämtar ut 
nycklarna, annars betala en avgift från 800SEK.

● Betala för mitt användande av sektionsbilen och vid fakturerning vara medveten om 
betalningsvillkoret 10dagar netto, påminnelseavgiften på 60SEK och dröjsmålsräntan på 
8%.

● Vid borttappande av nyckel betala en avgift på 1500SEK.

● Inte röka och inte heller medföra pälsdjur i bilen.

● Kontrollera bilen med avseende på eventuella skador eller brister och meddela dessa till 
bilnisse innan användande.

● Vara fullt ansvarig för bilen och nyckeln från det att jag har erhållit nyckeln tills dess att 
jag har lämnat tillbaka den och parkerat bilen på Fysikteknologsektionens 
parkeringsplats.

● Vid vållande av olycka eller skada direkt meddela bilnisse därefter betala självrisk samt 
andra eventuella kostnader som uppkommer i och med skadan; alternativt att ersätta 
skadan. Bilen är helförsäkrad.

● Betala eventuella parkeringsböter och alla andra avgifter som uppkommer i samband 
med användandet av bilen.

● Fylla i körjournalen, som ligger i bilens handskfack, korrekt före och efter avslutad 
körning. Annars debiteras en avgift från 100SEK. 

• Vid ej ifyllda antal timmar du använt bilen tas kostnad för minst 10 timmar ut. 

• Vid ej ifylld trängselskatt tas maxkostnad/dag för trängselskatt ut.

• Vid ej ifylld tankning så ersätts inte tankningsbeloppet.

● Återlämna bilen med minst ½ tank drivmedel kvar, samt välstädad. Annars betala en 
avgift från 120SEK. Observera att bilen skall städas oavsett hur den såg ut när du tog 
den. Är bilen ostädad innan ditt använde, kontakta bilnisse.

● Vid återlämnande av bilen senare än avtalad tid betala en avgift från 50SEK.

● Att följa nedanstående städrutiner:



Städningsrutiner 

Bilen skall återlämnas städad oavsett skick som bilen var vid vid det tillfälle då den hämtades. 

Om bilen inte rapporteras som ostädad till bilnisse innan färd, kommer ni att anses som ansvariga för den 
ostädade bilen och riskera att betala avgift. 

Om bilen rapporteras som ostädad till bilnisse innan färd och detta är omfattande skall detta kunna styrkas 
genom dokumentation i form av fotografier eller liknade. Vid sådant fall kan man undgå städning och avgift. 
Vid städning av bilen vid sådant fall kan det utgå viss ersättning i form av rabatt för hyreskostnaden. 

Bilens säten skall vara korrekt insatta i bilen vid återlämning. Om detta uteblir tas det ut en avgift på 
200SEK/säte som inte satts in korrekt. Även verktygslåda och reservhjul skall återplaceras i bilen om dessa 
finns innan användande av bilen.

Om bilen behöver städas efter användning så debiteras en avgift från 120SEK, beroende på omfattning och 
ersättning av material. Är städningen mycket omfattande skall detta rapporteras till bilnisse samt 
dokumenteras.

Endast Bilnisse kan ge undantag för skyldigheterna i ovannämnda städrutiner.

Tankning 

Sektionsbilen går på Diesel och tankar du bilen skall detta noteras i körloggen. 
Kostnaden för tankningen kommer sedan att återbetalas när kvitto samt bankuppgifter lämnats till bilnisse i 
de fall man inte bestämt att dra av drivmedelskostanden på fakturan.

Sektionsbilen är ingen rättighet, utan är en förmån för att du bedriver studier på Fysikteknologsektionen.

Namn: __________________________________ Personnummer: ________________________

Adress: _________________________________ Telefon/Mobil: _________________________

Postnr.: _________________________________ Cid/mail: ______________________________

Svenskt körkort/ EES körkort: [  ] 

Giltigt t.o.m. ___________________________

Bokad: fr.o.m. kl. _________ den. _________  t.o.m. kl. _________ den. _________

Nyckel:________________ Utgivare: ______________________

Underskrift:_______________________________ Datum/Ort: ____________________________

Detta avtal gäller tills dess ett nytt hyresavtal upprättas samt under körkortets giltighetsperiod. 
Avtalet gäller endast under den tid som ovanstående teknolog är medlem i Fysikteknologsektionen. 
Avtalet kan brytas i förtid om bilnisse eller F-styret så anser. 

Senast ändrat den 14-05-28

Mail: bilnisse@ftek.chalmers.se
Ekonomisk bilnisse, Patrik Forsberg: 070- 28 69 225 Ordförande Styret, Oscar Kalldahl: 070- 78 70 957 
Mekanisk bilnisse, Henrik Söderberg: 070- 65 25 155 Kassör Styret, Joel Strand: 070- 48 38 142



Sektionsbilen Tvåan, 
Sektionsaktiva 

Bilnisse
C/o Fysikteknologsektionen
Fysikgränd 3
411 33 Göteborg

Organisationsnummer 857208-8477                                                                                                   

UTHYRNINGSAVTAL
 Härmed förbinder jag mig att:

● Jag är studerande på Fysikteknologsektionen och betalar sektionsavgiften. 

● Jag har läst den information som finns på bilnisses hemsida och instämmer med den.

● Vid användande av bilen för personligt bruk upprätta ett 
sektionsmedlemsuthyrningsavtal med bilnisse, annars personligen betala en avgift på 
800 SEK samt övriga kostnader för användandet.

● Vid borttappande av nyckel betala en avgift på 1500SEK.

● Inte röka och inte heller medföra pälsdjur i bilen.

● Kontrollera bilen med avseende på eventuella skador eller brister och meddela dessa till
bilnisse innan användande.

● Vara fullt ansvarig för bilen och nyckeln från det att jag har erhållit nyckeln tills dess att
jag har lämnat tillbaka den och parkerat bilen på Fysikteknologsektionens 
parkeringsplats.

● Vid vållande av olycka eller skada direkt meddela bilnisse därefter betala självrisk samt 
andra eventuella kostnader som uppkommer i och med skadan; alternativt att ersätta 
skadan. Bilen är helförsäkrad.

● Betala eventuella parkeringsböter och alla andra avgifter som uppkommer i samband 
med användandet av bilen.

● Fylla i körjournalen, som ligger i bilens handskfack, korrekt före och efter avslutad 
körning. Annars debiteras en avgift från 100SEK. 

• Vid ej ifyllda antal timmar du använt bilen tas kostnad för minst 10 timmar ut. 

• Vid ej ifylld trängselskatt tas maxkostnad/dag för trängselskatt ut.

• Vid ej ifylld tankning så ersätts inte tankningsbeloppet.

● Återlämna bilen med minst ½ tank drivmedel kvar, samt välstädad. Annars betala en 
avgift från 120SEK. Observera att bilen skall städas oavsett hur den såg ut när du tog 
den. Är bilen ostädad innan ditt använde, kontakta bilnisse.

● Vid återlämnande av bilen senare än avtalad tid betala en avgift från 50SEK.

● Vid avtalsbrott tappa förmånen att få använda sig av sektionsbilen.

● Att följa nedanstående städrutiner:

Städningsrutiner 

Bilen skall återlämnas städad oavsett skick som bilen var vid vid det tillfälle då den hämtades. 



Om bilen inte rapporteras som ostädad till bilnisse innan färd, kommer ni att anses som ansvariga för den 
ostädade bilen och riskera en extra avgift. 

Om bilen rapporteras som ostädad till bilnisse innan färd och detta är omfattande skall detta kunna styrkas 
genom dokumentation i form av fotografier eller liknade. Vid sådant fall kan man undgå städning och avgift. 
Städning av bilen vid sådant fall kan det utgå viss ersättning i form av rabatt för hyreskostnaden. 

Bilens säten skall vara korrekt insatta i bilen vid återlämning. Om detta uteblir tas det ut en avgift på 
200SEK/säte som inte satts in korrekt. Även verktygslåda och reservhjul skall återplaceras i bilen om dessa 
finns innan användande av bilen.

Om bilen behöver städas efter användande så krävs städning av bilen i första hand; alternativt debiteras en 
avgift från 120SEK, beroende på omfattning och ersättning av material. Är städningen mycket omfattande 
skall detta rapporteras till bilnisse samt kunna styrkas av dokumentation i form av fotografier eller liknade.

Endast Bilnisse kan ge undantag för skyldigheterna i ovannämnda städrutiner.

Tankning 

Sektionsbilen går på Diesel och tankar du bilen skall detta noteras i körloggen. 
Kostnaden för tankningen kommer sedan att återbetalas när kvitto samt bankuppgifter lämnats till bilnisse. 
Vi uppmuntrar till att tanka fullt och att använda föreningskortet vid betalning av drivmedel.
Fakturan på tankbeloppet skall skickas till bilnisse för granskning, vid godkännande av bilnisse betalar 
sektionskassören ut pengar. Det är därför viktigt att  specificera fakturan med vilket datum man tankade och 
beloppet för tankningen det datumet.

Sektionsbilen är ingen rättighet, utan är en förmån för att du bedriver ett aktivt sektionsliv.

Namn: __________________________________ Personnummer:_________________________

Telefon: _________________________________ Förening:______________________________

Cid/mail: ________________________________ Svenskt körkort/ EES körkort: [  ] 

Giltigt t.o.m. ___________________________

Underskrift:______________________________ Datum /Ort: ____________________________

Detta avtal gäller tills dess ett nytt hyresavtal upprättas samt under körkortets giltighetsperiod. 
Avtalet gäller endast under den tid som ovanstående teknolog är medlem i ovannämnda förening/ar och 
medlem på Fysikteknologsektionen. 
Avtalet kan brytas i förtid om bilnisse eller F-styret så anser. 

Senast ändrat den 14-06-04

Mail: bilnisse@ftek.chalmers.se
Ekonomisk bilnisse, Patrik Forsberg: 070- 28 69 225 Ordförande Styret, Oscar Kalldahl: 070- 78 70 957 
Mekanisk bilnisse, Henrik Söderberg: 070- 65 25 155 Kassör Styret, Joel Strand: 070- 48 38 142
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