
Protokoll Sektionsmöte 20160922 
HA2, 17:30 den 22:e november 2016 

 

1. Mötets öppnande 

- TD-styrets ordförande Alice Johansson hälsar alla välkomna och 

förklarar mötet öppnat. 

 

2. Adjungeringar 

- Tilde Bengtsson, Henrik Edman, Johanna Sigvardsson, Vilma 

Andersson, Moa Ekdal, Joel Trollheden och Pontus Savolainen 

adjungeras in i grupp med yttranderätt utan rösträtt. 

 

3. Val av 

a. Mötesordförande 

- Jonas Isaksson väljs till mötesordförande. 

 

b. Mötessekreterare 

- Linnéa Lidander väljs till mötessekreterare. 

 

c. Två justeringsmän tillika rösträknare 

- Maia Swenson och Olle Collinder väljs till justeringsmän tillika 

rösträknare. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

- Upphängt samt justerat i tid. 

 

5. Mötets behöriga utlysande 

- Fredrika Lundkvist berättar att mötet har utlyst behörigt via affischer 

och Facebook.  

 

6. Fastställande av mötesordning 

- Jonas Isaksson läser upp mötesordningen. Mötesordningen fastslås. 

 

7. Fastställande av dagordning 

- Punkt 10k flyttas till 10d 



- Punkt 10m läggs till i meddelanden. 

- Dagordningen fastslås. 

 

8. Verksamhetsplaner 

a. TD-styret 16/17 

- Alice Johansson läser upp TD-styrets verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen anslås separat.  

- Frågor angående verksamhetsplanen.  

- Styret får frågan om vad som menas med sektionsrelaterade artiklar? 

- Alice Johansson förtydligar att det är pins och eventuellt 

tygpåsar samt övriga artiklar.  

- Mötet godkänner verksamhetsplanen. 

 

b. TDjobb 

- Joanna Garp läser upp TDjobbs verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen anslås separat. 

- Öppnar upp för frågor angående verksamhetsplanen.  

- Olle Lindhén frågar om vem det är som har hand om uthyrningen av 

bilen från och med nu.  

- Joanna Garp förklarar att det är hon som har hand om bilen. 

- Mötet godkänner verksamhetsplanen. 

 

c. SNTD 

- Olivia Bång läser upp SNTD:s verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 

anslås separat. 

- Frågor angående verksamhetsplanen.  

- Fredrik Beckius frågar om bakgrunden till punkten om kurs-pm. 

-  Olivia förklarar att det handlar om att kurs-pm ska finnas 

tillgängliga för alla studenter och att det tidigare inte varit så. 

- Mötet godkänner verksamhetsplanen. 

 

9. Budget verksamhetsåret 16/17 

- Erik Marberg läser upp och går igenom budgeten. Budgeten anslås 

separat. Erik berättar att vi har fått högre teknologstöd i år. Vi har 

även en ny intäkt på grund av bilen. Han berättar att vi i år har en 

budget på 70 000 vilket är större än tidigare år. Erik berättar även att 

eftersom Mnollk inte har mottagningen med oss i år får de inte 

pengar från oss. Han förklarar att TD-laget kommer få 2500 och inte 



3500 som det står i budgeten. Evenemang har större budget i och 

med att vi anordnar SMART i år. Det öppnas upp för diskussion. 

- Andreas Nicklasson undrar hur mycket pengar som finns på kontot. 

- Erik berättar att vi hade 33 000 kr på kontot när vi gick på. 

- Fredrik Beckius undrar vem som står för eventuella utgifter på bilen. 

- Erik Marberg förklarar att den som hyr bilen står för självrisk 

på bilen som är 7000 kr och att den som hyr även betalar för 

eventuella böter.  

- Mötet godkänner budgeten. 

 

10. Meddelanden 

a. TD-styret 

- Alice tackar för mottagningen och berättar att TD firar 25-års 

jubileum i år samt att vi vill fira detta med en jubileumsvecka och en 

bal. Hon förklarar att Styret vill tillsätta en balkommitté för att kunna 

anordna detta samt för att kunna äska pengar. Alice förklarar att vi 

kommer prata mer om detta under punkt 13 på mötet. 

- Oskar Fredriksson förklarar att det numera är förbjudet med diverse 

kapsylekar på skolan. Och att om man har frågor så får man gärna 

komma till oss eller våra kårkontakt Pontus Savolainen. 

- Olle Lindhén frågar hur det funkar om man byter ut kapsyler mot 

något annat. 

- Alice Johansson förklarar att det inte får användas något 

föremål som är mindre än en pingisboll. 

- Erik Marberg berättar att vi kommer hjälpa balkommittén med att 

äska pengar samt förklarar vad det innebär att äska. 

- Mattias Hallin frågar när jubileumsveckan kommer vara.  

- Alice Johansson berättar att det kommer vara i vår någon gång, 

antingen före eller efter påsk, men att datum inte är satt än. 

- Elin Davidsson berättar att man kan komma till henne med frågor om 

studiemiljön och att hon skall gå på en skyddsrond den 12/10. Hon 

förklarar även hur man gör om man behöver skriva en felanmälan. 

- Olle Collinder vill ha ett förtydligande om vad skyddsronden innebär. 

- Elin Davidsson förklarar att man ser över alla utrymmen i 

maskinhuset tillsammans med vaktmästare och husskötare för 

att se om det finns eventuella fel eller problem i arbetsmiljön.  

- Olle Lindhén frågar hur det går med ventilationen på kandidaten. 



- Elin berättar även att hon har haft kontakt med akademiska 

hus och att felet ännu inte är åtgärdat. Hon berättar att det är 

ett övergripande problem som dem jobbar på att lösa. 

- Fredrika Lundkvist berättar om sektionens Sjöko Robin och att han 

inte är utrotningshotad längre. Applåder! 

- Fredrika berättar även att det från och med nästa vecka kommer 

skickas ut nyhetsbrev. 

 

b. SNTD 

- Olivia Bång berättar att man har haft en bokbytardag i läsvecka 1 och 

att det finns många böcker kvar och att man kan höra av sig om man 

vill köpa något. Det kommer även fler bokbytardagar. Hon berättar 

även om tårtkalasen som hålls för kursutvärderare och påminner alla 

om att svara på kursenkäter som skickas ut.  

 

c. TD-jobb 

- Joanna Garp berättar att de har haft en case-kväll och att det tyvärr 

inte var så stort deltagande från TD:s sida men att det var lyckat ändå.  

- Frida Edstam frågar om mentorskapsprogram är på gång. 

- Joanna Garp berättar att detta är på gång. 

 

d. TDlaget 

- TDlaget berättar att de håller i en efter-sektionsmötespub.  

- De visar även en film om hur fredagspassen går till. 

 

e. prosex. 

- prosex. tackar för mottagningen och visar en film. 

 

f. MnollK 

- MnollK tackar för mottagningen och berättar att dem just nu 

utvärderar mottagningen och uppskattar om alla fyller i enkäterna 

som skickas ut. 

- De berättar att det kommer finnas asp-tillfällen och att TD-studenter 

även är välkomna att delta. 

 

g. Kårledningen 

- Pontus Savolainen tackar för mottagningen och informerar om att 

storstugan i Härryda invigs imorgon. Han informerar även om att de 

nya kårkorten fungerar som passerkort. 



- Kåren söker en valberedning och det saknas folk. Om man är 

intresserad kan man prata med styret eller med Pontus som är 

sektionens kårkontakt. 

- Erik Marberg frågar hur många som är med och hur många som 

behövs. 

- Pontus berättar att det just nu finns två i valberedningen och att 

det behövs minst 5 stycken. 

- Maia Swenson undrar hur mycket tid det tar att vara med. 

- Pontus Savolainen berättar att ju fler som sitter med desto 

mindre jobb blir det för varje person. 

- Alice Johansson berättar att om man har mer frågor kan man mejla 

till talmannapresidiet@chschalmers.se 

 

h. Inspektor 

-  Fredrika läser upp ett meddelande från Inspektorn eftersom han    

inte kan närvara på mötet. 

- I meddelandet hälsar inspektorn alla ettor välkomna till sitt första 

sektionsmöte. Han önskar samtliga TD-föreningar en händelserik 

höst med många arrangemang och tårtor. Han hälsar slutligen att vi 

ses på nästa sektionsmöte.  

-  Matthias Hallin frågar vad en inspektor är. 

-  Alice berättar att en inspektor sitter med på sektionsmötena och 

ser till att allt går rätt till under mötet.  

- Sofia Rosengren undrar hur länge en inspektor sitter hur han väljs in. 

- Erik berättar att han väljs in på sektionsmötet och att han sitter 

i två år. 

 

i. Trädgårdstomte 

- Johanna Frisk som är trädgårdstomte berättar att växterna lever och 

mår bra. 

 

j. Verkstadsgruppen 

- Inga meddelanden. 

 

k. TDig 

- TDig presenterar sig och Lisa Lindkvist berättar att TDig är 

rekryteringsgruppen för sektionen teknisk design.  

- Sofia Rosengren undrar hur det fungerar med skuggning av en 

student. 

mailto:talmannapresidiet@chschalmers.se


- De berättar att det finns info om detta på hemsidan. 

 

l. TD-foto 

- Inga meddelanden. 

 

m. p.r.o.sex. 

- Visar en film där de säger att det var bättre förr. 

 

11. Propositioner 

- Inga propositioner. 

 

12. Motioner 

- Alice Johansson berättar vad en motion är och ber Olle Collinder att 

komma fram och läsa upp sin motion. 

- Olle Collinder läser upp sin motion som handlar om att man inte vill 

betala flerdygns avgift för bilen under mottagningen. Syfte är att 

minska kostnader då de pengarna kan läggas på annat som förening. 

- Erik Marberg läser upp ett utlåtande om att bilen inte är tänkt som en 

föreningsbil och att det inte bara är TDs bil. Han berättar även att 

bilen var bokad alla dagar utan två under de tre första veckorna på 

mottagningen samt att tilläggsavgift betalades endast tre dagar 

sammanlagt. Styret anser även att tillägget inte är särskilt stort men att 

det fyller sin funktion i att göra så att bilen hyrs endast en dag i taget. 

TD styret anser att detta inte ska anslås. 

- Öppning för diskussion. 

- Erik Marberg förtydligar att TD är prioriterad under mottagningen 

men att den i först han inte är en föreningsbil. 

- Joel Trollheden undrar hur mycket TD föreningarna kommer behöva 

den under mottagningen 2017. 

- Alice Johansson berättar att det är viktigt att man kan samsas 

och komma fram till lösningar föreningar emellan. 

- Olle Collinder Undrar varför det är en begränsning på 3 dagar. 

- Erik ser inga problem med detta och förklarar att man inte vill 

uppmuntra till att använda bilen mer än en dag i taget. 

- Fredrik Beckius undrar hur TDstyret ställer sig till att man kan äska 

pengar för …..? 

- Alice ….? 



- Maia Swenson säger att TDnollK kommer behöva bilen mycket 

under mottagningen och att de kanske inte kommer ha pengar till 

detta. 

- Erik Marberg säger att eventuella undantag för TDnollK kan 

absolut diskuteras.  

- Erik Marberg förklarar att hyra bilen flera dagar inte ska uppmanas. 

- Alice Johansson tror inte att det är nödvändigt att en förening 

sitter på bilen flera dagar. 

- Erik Ingemarsson berättar att man har en avgift på Bruno (maskins 

sektionsbil) och att därför har TD en fördel då det inte kostar så 

mycket att hyra Car BilTD. 

- Emrik Larsson undrar vad det kostar att hyra bilen. 

- Erik Marberg berättar att det kostar 4kr per km. 30 kr för ett 

dygn och ytterligare 30 kr för fler dygn. 

- Fredrik Beckius undrar vad det innebär om vi antar motionen. 

- Alice berättar att vi måste prata om detta med Alten och de 

övriga sektionerna som får hyra bilen. 

- Fredrik Beckius föreslår att man skriver en attsats och yrkar att vi 

ändrar attsatsen i motionen till att TD-styret jobbar för att slopa 

flerdagssavgiften under mottagningen gentemot alten.  

- Mötet godkänner detta yrkande och är redo att gå till beslut om detta 

ska anslås eller avslås. 

- Mötet röstar om att motionen antas eller avslås med hjälp av 

handuppräckning. 

- 6st röstar för och 18st rötar emot. Därmed avslås motionen. 

 

13. Balkomitté och jubileumsfirande 

- Alice Johansson undrar om sektionen tycker att jubileum är intressant 

och om man vill ha en bal. 

- Detta tas emot med ett ja från mötet. 

- Alice Johansson berättar att det enbart ska vara för TDsektionen och 

att det är väldigt fritt vad man kan göra än så länge. 

- Oskar Fredriksson berättar att det vore bra om man kollar upp 

lokaler samt kostnad för mat och att vi kan äska pengar från Chalmers 

stiftelse. 

- Andreas Nicklasson undrar om balkommittén själva ska leta 

sponsorer. 

- Alice berättar att man kan samarbeta med TDjobb.  



- Erik Marberg berättar att styrets vision är att balen ska vara för alla 

som gått på sektionen de 15 åren som varit. 

- Maia Swenson berättar att det fanns en grupp från förra året som tog 

fram lokaltips och andra saker och att man kan använda sig av detta. 

- Alice Johansson bjuder fram de som är intresserade att vara med i 

Balkommittén. 

- Molly Ingman berättar att hon går TD 1. 

- Karin Nilsson berättar att hon går TD1. 

- Fredrik Beckius berättar att han går interaktionsdesignmastern och 

har varit med i en balgrupp tidigare. 

- Mötet väljer in dessa som ansvariga för balen. Beslutet var enhälligt. 

- Alice berättar att det kommer sättas upp en förslagslåda där man kan 

komma med förslag till jubileet och balen. 

 

14. Inval  

a. Revisorer 

- Erik Marberg berättar vad det innebär att vara en revisor. 

- Sofia Falkendal undrar hur mycket arbete det innebär. 

- Erik berättar att han inte tror att det tar mer än 10h totalt och att han 

hjälper till om det behövs. 

- Sofia Falkendal nominerar sig till att vara revisor. 

- Alice nominerar Erik Ingemarsson. Erik har sagt att han vill vara 

detta. 

- Mötet väljer in Sofia Falkendal och Erik Ingemarsson till revisorer. 

Beslutet var enhälligt. 

 

b. Fanbärare 

- Olivia Bång berättar att vi har en fanbärare och att det skulle vara bra 

om det fanns en till. Hon berättar även vad det innebär att vara en 

fanbärare. 

- Alice undrar vem som sitter som fanbärare nu. 

- Olivia berättar att Isabella Smolarski i TD-4 sitter som 

fanbärare nu. 

- Ingen ny fanbärare väljs in. 

 

c. Fyllnadsval TD-jobb 

- Joanna Garp berättar vad TDjobb har på gång just nu. Hon berättar 

att dem är 3 stycken och att dem behöver fler som hjälper till. 

- Eric Elinder nominerar sig själv. 



- Andreas Nicklasson nominerar sig själv. 

- Eric Elinder berättar att han går andra året och är 20 år samt att han 

kommer från Grästorp. På fritiden gillar han att spela golf och sporta. 

Han tycker att det vore lärorikt att gå med i TDjobb och knyta nya 

kontakter. 

- Andreas Nicklasson berättar att han går i TD-2 och att han har läst 

basåret tidigare. Han är 24 år och kommer från Kungälv. Han har 

fått frågan från Joanna om han ville gå med i TDjobb.  

- Eric Elinder får frågan vad han skulle göra om han blir ekonomiskt 

oberoende. 

- Han svarar att han kommer spela golf. 

- Maia Swenson undrar om Andreas kan bidra med sina erfarenheter 

från Volvo. 

- Andreas säger att han säkert kan göra detta. 

- Fredrika Lundkvist frågar vad deras drömföretag att få in till TD är. 

- Andreas svarar Volvo och Erik Titleist. 

- Öppnar upp för diskussion. 

- Maia Swenson säger att hon tycker det är två väldigt bra personer och 

att dem skulle passa bra i TDjobb. 

- Joanna Garp berättar att Andreas redan varit med och skrivit 

protokoll på 2 av deras möten och att detta fungerat jättebra. 

- Mötet väljer in Eric Elinder och Andreas Nicklasson till ledamöter i 

TDjobb. Beslutet var enhälligt. 

 

d. Trädgårdstomtar 

- Erik Marberg nominerar Nils Arvidsson. 

- Anna Einarsson undrar om det finns en budget till detta. 

- Oskar Fredriksson tror inte att det finns någon budget men att 

man säkert kan äska för detta. 

- Oskar Fredriksson nominerar Oskar Samuelsson. 

- Mio Greben nominerar Anna Einarson. 

- Anna Einarsson accepterar nomineringen. 

- Mötet väljer in Anna Einarsson, Oskar Samuelsson och Nils 

Arvidsson till trädgårdstomtar. Beslutet var enhälligt. 

 

15. Övriga frågor 

- Joel Trollheden vill att vi ser över bokningen av bilen inför nästa 

mottagning. 



- Maia Swenson undrar hur många som ska sitta i TDnollK och hur 

utseende på kläder och övriga saker bestäms. 

- Erik berättar att detta redan står i reglementet och att det 

kommer finnas plats för 5 ledamöter och att de ska bära en 

overall i sektionens färger. 

- Olle Collinder frågar om vi kan ta upp detta på nästa sektionsmöte 

och om man kan ha någon form av tävling.  

- Alice Johansson svarar jag på detta. 

- Oskar berättar att TDstudenter får aspa MnollK men att man endast 

kan söka TDnollK. 

- Erik Marberg berättar att man får lämna in motioner om man vill 

påverka TDnollK. 

- Fredrika Lundkvist berättar att vi kommer hänga upp info om 

TDnollK och att det även kommer finnas på hemsidan inom kort. 

 

16. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades ca 19.45 


