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HA3, klockan 17:30 den 23 november 2016 

 

1. Mötets öppnande 

- TD-styrets ordförande Alice Johansson hälsar alla välkomna och 

förklarar mötet öppnat. 

 

2. Adjungeringar 

- Tilde Bengtsson, Vilma Andersson, Joel Trollheden, Pontus Savolainen, 

Johanna Sigvardson, Moa Ekdal, Henrik Edman adjungeras in i grupp 

med yttranderätt utan rösträtt. 

 

3. Val av 

a. Mötesordförande 

- Fredrik Beckius väljs in till mötesordförande. 

 

b. Mötessekreterare 

- Linnéa Lidander väljs till mötessekreterare. 

 

c. två justeringsmän tillika rösträknare 

- Adam Rasmussen och Johannes Kjellberg väljs till justeringsmän 

tillika rösträknare. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

- Upphängt i tid samt justerat. 

 

5. Mötets behöriga utlysande 

-  Fredrika Lundkvist berättar att mötet har utlysts behörigt 15 dagar 

innan genom nyhetsbrevet, affischer och Facebook. 

 

6. Fastställande av mötesordning 

- Fredrik Beckius läser upp mötesordningen.  

- Mötesordningen fastslås. 

 

7. Fastställande av dagordning 

- Punkt 15c läggs till under inval. 

- Punkt 15e läggs till under inval. 

- Punkt 11 flyttas till punkt 15. 



- Dagordningen fastslås.  

 

8. Ekonominyheterna med Marberg 

- Erik Marberg visar hur ekonomin gått hittills och berättar att det går 

bra och att vi har fått in mer pengar än vad vi har gjort av med än så 

länge. Han berättar att pengarna under evenemang gick till styrets 

SMART-konferens.  

- Pontus Savolainen undrar vad SMART är för något. 

- Erik berättar att det är en konferens för Sveriges maskinrelaterade 

teknologer. 

 

9. Meddelanden 

a. Örjan 

- Örjan berättar att man med jämna mellanrum får förfrågan om att 

fortsätta som programansvarig. Han säger att han har tagit beslutet att 

sluta som programansvarig men fortsätta som lärare. Han berättar 

även att han tycker jättemycket om oss. 

- Han berättar att han kommer vara 90% lärare och att det inte är klart 

vem det är som tar över, men han har rekommenderat en person och 

två andra är på förslag. 

- Örjan berättar om Helena Strömberg som blev masteransvarig. Han 

berättar även om Alumnimiddagen som arrangerades i helgen, och att 

TD är mer känt nu än vad det var tidigare. Det finns idag annonser där 

man söker civilingenjörer från TD, vilket inte fanns tidigare. 

- Örjan räcker över ett paket till styret. 

- I paketet gömde sig den nya registreringsskylten till bilen. 

- Olle Collinder frågar hur länge Örjan är kvar. 

- Örjan berättar att under våren någon gång kommer den nya PA:n att 

börja och att man kommer jobba parallellt ett litet tag. 

- Erik Ingemarsson frågar om vi kommer ha honom som lärare. 

- Örjan svarar ja. 

- Anna Woxlin frågar om det kommer vara någon avskedsfest och 10 

årsjubileum. 

- Örjan tycker detta låter bra och föreslår tårta i korridoren. 

- Erik Marberg frågar om det blir luciafirande i år. 

- Örjan frågar om Erik tycker det ska vara det. 

- Erik svara ja. 

 

 

b. TD-styret 

- Alice berättar att styret stöttar Örjan i hans val. 

- Hon berättar om SMART och att det var en konferens för 

maskinstyren från KTH, Linköping, Lund, Luleå och Chalmers. Hon 



berättar att det har vart lärorikt och kul samt att Chalmers-styrena 

fick presenter från de andra styrena. Bland annat fick man en 

”kugghjulsmaskin” med en låda innehållande en present. 80070 

miljarder varv ska man snurra på den för att den ska öppnas. Alice 

säger att om man vill snurra på denna får man gärna komma och göra 

detta om man snurrar åt rätt håll. 

- Fredrika Lundkvist berättar att det kommer ut ett veckobrev på 

måndag och att om man har ett meddelande eller något skvaller så 

kan man skicka det till henne. 

- Elin berättar att man gått en skyddsrond. Tempen ska även vara höjd 

på loftet nu. Hon förklarar även att det är effektivare att göra 

felanmälan på akademiskahus.se. 

- Öppnar upp för frågor. 

- Örjan berättar att han hört att det runnit vatten in i vekastaden och 

om vikten i att felanmälan görs om man märker att något är fel. Det 

finns även tavlor där man kan göra felanmälan. 

- Erik berättar om att han har kontakt med bal-gruppen och att han är 

ansvarig för TDnollK. 

 

c. SNTD 

- Olivia Bång berättar att SNTD har jobbat på som vanligt, bland annat 

har man bakat tårta. Man hade en tävling för den klass som svarat 

mest på kursenkäterna där ettorna vann med 84%. 

- Hon berättar även att det finns en klassrepresentant i trean och tvåan, 

men att man gärna vill ha en i ettan med. Som tack får man 

presentkort på Cremona och man får vara med och påverka 

utbildningen. Man kan mejla dem om man är intresserad.   

- Olivia avslutar med att säga att man även kan mejla om det är problem 

i några kurser. 

 

d. TD-jobb 

- Joanna berättar om deras workshop med Bjarnereds sågverk som var 

uppskattat. 

- Hon berättar även att man haft en Alumnimiddag tillsammans med 

Örjan. 

- Hon berättar att TDjobb har lagt ner tid på mentorskapsprogrammet 

och att man nu har 23 mentorer. Mentorskapsprogrammet finns för 

att knyta kontakter med folk ute i arbetslivet. Hittills har man endast 

släppt platser till mastersstudenter men det finns platser kvar så man 

kommer släppa platser för de i 3an med. 

- Joanna berättar att den 19 januari kommer TDjobb ha en 

lunchföreläsning med Alexander Mafi. 



- Hon berättar även att man tar hand om bilen och att om man vill hyra 

den kan man gå in på hemsidan och annars kan man rycka tag i Joanna 

i korridoren om man har frågor. 

 

e. prosex. 

- prosex. berättar att man håller på med aspningen och att nästa 

asptillfälle är på onsdag. 

- Man har släppt tema till julsittningen som är tema Ernst. 

- Fredrik Beckius frågar vilken tid eftersläppet öppnar om man inte har 

biljett. 

- Anna Einarsson berättar att det öppnar 22.00. 

- Alice Johansson undrar vilken tid man säljer biljetter. 

- prosex. berättar att det är biljettsläpp den 1/12 på lunchen. 

- prosex. avslutar med att visa en film.  

 

f. MnollK 

- MnollK berättar att dem har haft sina asptillfällen och att dem hoppas 

att alla söker TDnollK. 

- De berättar även att man utvärderat mottagningen. 

- Man skall även ha en fredagspub 16 dec som alla är välkomna till.  

 

g. Kårledningen 

- Pontus Savolainen presenterar sig och berättar att han hjälper styret 

och finns som ett stöd i deras arbete. 

- Han berättar att Chalmers studentbostäder har valt att lämna boplats. 

Nån gång i mars hoppar man ur. Det kommer inte vara någon kostnad 

för att stå i det nya kösystemet. 

- Pontus berättar även att det finns kommittéer utanför sektionen som 

har aspningstillfällen nu. 

- Han berättar att studentrösten har genomförts av styret och att det 

har gått bra. Detta ska sammanställas för att bland annat se vad man 

kan göra bättre på sektionen. 

- Pontus berättar att det snart dags för Cortègen, eller hyfsat snart, men 

säger att man kan hålla utkik efter detta. 

- Han berättar att det kommer skickas ut enkäter snart för att tycka till 

om bland annat medlemskap och företag. Det tar inte lång tid att svara 

på dessa. 

- Mötet öppnar upp för frågor. 

- Sofia Falkendal undrar om man tappar dagar på boplats. 

- Pontus svarar nej på detta. 

- Sara Jonason undrar hur man sorterar ut boplatser. 



- Pontus säger att man internt har bestämt hur man går tillväga med 

detta, men att det till exempel kan bero på om man har börjat studera 

på Chalmers eller inte. 

 

h. Inspektor 

- Inspektor Mikael Lindén kunde inte närvara men lämnar ett 

meddelande som Fredrika läser upp. Det börjar med ett rim och 

avslutas med att han önskar folk en god jul och säger att det var bättre 

förr. 

 

i. Trädgårdstomte 

- Nils Arvidsson berättar att dem ser till att det vattnas på TD och att 

växterna håller sig friska, vissa vattnas mer än andra.  

- Sofia Pernbert frågar när sektionens julgran sätts upp. 

- Trädgårdstomtarna svarar att det sker traditionsenligt till 2: a advent. 

 

j. TDig 

- Ingen från TDig kunde närvara vid mötet. 

- Alice Johansson berättar att det var en gymnasiestudent som var 

intresserad av att skugga någon student på TD.  

- Örjan säger att TDig jobbar för honom och är med på mässor, men att 

det arbetar mycket själva. Därför kan han inte säkert säga att detta 

stämmer. 

 

k. TDlaget 

- TDlaget berättar att de har en pub efter mötet. 

- De berättar även att de har ett fredagspass i veckan. 

- De berättar att de har ett asptillfälle kvar och att de har en 

beerpongturnering med MISS i maskinmästerskap i december. 

 

l. TD-foto 

- Joanna berättar att ingen från TD-foto kunde närvara, men att de har 

ett meddelande: Om du gillar att fota och tycker att det behövs fler 

foton till TD-fotos Facebook sida så kan du mejla eller kontakta Louise 

Hulten. 

 

m. p.r.o.sex. 

- De säger att de tycker att prosex. gör ett jättebra jobb. 

- Säger att det var bättre förr. 

 

10.  Lägesrapporter 

a. Balkommittén 

- De visar en film först. 



- Balkommittén presenterar sig och berättar att balen kommer äga rum 

den 8/4 – 2017 och att man skapat en Facebooksida. De vill att folk 

uppträder på balen och säger att man kan mejla dem om man vill göra 

detta. De säger att det även går att mejla om man har förslag på vad 

man kan göra på balen. 

- De berättar att det är tänkt att TD-studenter får gå på balen men även 

alumner, man jobbar även för att folk ska kunna ta med sig +1. 

- Anna Woxlin frågar om det kommer komma upp i eventet hur man 

köper biljetter. 

- De säger att all info kommer i FB-eventet. 

 

 

11. TDnollK 

- Erik Marberg berättar att röstningen som ska ske handlar om 

TDnollK´s outfitt och om deras logga. Eftersom TDnollK kommer ha 

mycket att stå i så kommer vi idag rösta om kläderna så de lägger tid 

på viktigare saker inför mottagningen. Man har har tagit fram ett antal 

förslag från de förslag som skickats in och det är dessa som man kan 

rösta på. 

- Öppnar upp för diskussion. 

- Sofia Pernbert frågar hur bindande förslagen är. 

- Erik Marberg berättar att de är ganska bindande men att om de vill 

lägga till saker så kan det göras. 

- Alice Johansson berättar att om det är en stor grej så kommer det 

behöva röstats igenom på ett sektionsmöte. 

- Tilde Bengtsson frågar om det är lika för TDlagets och prosex.s 

klädkoder.  

- Man undrar även hur noga är det att skisserna följs. 

- Erik Marberg förklarar att det inte är något som står i reglementet. 

- Erik Ingemarsson undrar om det inte borde vara så att sektionen ska 

ha mer inflytande på förslagen. 

- Erik Marberg förklarar att man har hållit i en workshop och att det har 

varit möjligt att skicka in förslag till styret. 

- Man undrar om man kan se klädkoden som en riktlinje. 

- Erik Marberg berättar att det är det han menar. 

- Jonatan Rosman undrar om det finns ett reglemente för TDnollK i 

dagsläget.  

- Alice berättar att det finns. 

- Erik Marberg berättar att det står i reglementet att sektionens färger 

ska vara med i kläderna. 

- Elin Davidsson berättar att detta sitter uppe på anslagstavlan. 

- Erik Marberg berättar att om man inte håller med om det som står i 

reglementet kan man komma in med motioner. 



- Erik förtydligar även att styret valt att göra såhär för att de invalda 

inte ska lägga för mycket tid på detta. 

- Alice Johansson berättar att man fått många förslag och att styret 

sammanställt detta till 6 stycken förslag. Förtydligar att detta är för att 

underlätta för TDnollK. 

- Elin Davidsson berättar att det som kommer röstas igenom idag är ett 

förslag som kommer ges till TDnollK när dem gått på. 

- Örjan inflikar att det är väldigt bra att man suttit i en förening sen när 

man söker jobb eftersom man lär sig väldigt mycket. Fint på Cv:t. 

- Loggorna visas upp av styret. 

- Maia Swensson undrar om det är skillnad på färgerna. 

- Fredrika förklarar att det inte är det. 

- Sofia Falkendal undrar om namnet röstats igenom. 

- Alice Johansson berättar att detta gjordes förra året och att det står i 

reglementet. 

- Malin Lilja undrar hur det skrivs. 

- Erik Marberg förklarar att det skrivs ut som TDnollK. 

- Erik Gunnarsson undrar hur bindande det som röstas igenom är. 

- Erik Marberg berättar att det kommer vara ganska bindande eftersom 

det röstas igenom av sektionen. 

- Overallerna presenteras av styret. 

- Louise Kiwi undrar om detaljer röstas in och om detta väger lika tungt 

som overallen i sig. 

- Styret svarar nej på detta. 

- Jonatan Rosman undrar om man kommer på detaljer senare, hur 

dessa behandlas. 

- Styret svarar att detta kommer ges som förslag till TDnollK. 

- Adam Rasmussen tycker att detaljer och accessoarer inte bör skrivas 

in i reglementet. 

- Erik Marberg förklarar att det inte kommer bli så. 

- Jonatan Rosman undrar om man ska fokusera på själva utstyrseln 

under röstningen. 

- Styret svarar ja på detta. 

- Adam Rasmussen säger att sektionsmötet har bestämmanderöst och 

att man undersöker vilket förslag som har mest stöd. Viktig att man är 

tydlig med att det är ett förslag som röstas igenom på sektionsmötet. 

- Fredrik Beckius säger att det inte finns någon bindande text som säger 

vilket förslag.  

- Erik Marberg förtydligar det Adam säger med att vi inte kan ta ett 

beslut under mötet utan att detta läggs fram som förslag till TDnollK. 

- Fredrika Lundkvist berättar att röstningen kommer ske elektroniskt. 

Detta kommer kontrolleras genom att vi fått in alla namnen via 

namnlistan. 



- Erik Janson tycker att alla förslagen är fina.  

- Moa Ekdahl säger att det kan vara svårt att genomföra vissa förslag. 

- Adam Rasmussen säger också att det kan vara svårt och att kostnaden 

kan bli stor. 

- Sofia Falkendal undrar om det är obligatoriskt med vingar om förslag 

4 välj in. 

- Elin Davidsson berättar att det bara är förslag. 

- Tilde Bengtsson berättar att det kan vara värt att tänka på attityd när 

man väljer förslag. 

- Mio Gereben säger att det kan ta mycket tid att ta isär och sy ihop 

olika delar och att man kanske vill minska tiden. 

- Adam Rasmussen har en åsikt om att det finns flera nollkomittéer på 

Chalmers som skriver ut TDnollK och sen har ett Ö i loggotypen så 

man inte utesluter detta. 

- Fredrika Lundkvist berättar att man använder sig av mentimetern och 

att man får rösta på ett förslag var.  

- Man öppnar upp för röstning av logotype. 

- Fredrika berättar att logga nummer ett har fått 77% av rösterna och 

att detta kommer ges som förslag till TDnollK. 

- Man öppnar upp för röstning av overall. 

- Johanna Sigvardsson undrar om de som har yttranderätt skall få rösta. 

- Mötet beslutar att så är fallet. 

- Fredrika Lundkvist berättar att förslag nummer 4 har fått 34% och att 

detta kommer ges som förslag till TDnollK. 

- Adam Rasmussen tycker att en procentfördelning över olika alternativ 

bör läggas fram till TDnollK och att det kan finnas en poäng i att visa 

detta för dem.  

- Jonatan Rosman vill påminna mötet att till nästa gång en ny förening 

väljs in så bör man om man vill ändra i stadgan lämna detta till mötet i 

god tid. 

- Elin Davidsson förklarar att man i så fall röstar igenom detta på 2 

möten. 

- Erik Marberg berättar att det är via en motion detta måste ske. 

- Sofia Falkendal berättar att det som beslutas här påverkar de som vill 

söka föreningen väldigt mycket och att det då kanske inte är så bra att 

man ändrar under samma möte som föreningen väljs in. 

- Med detta tar styret med sig de genomröstade förslagen på logga och 

overall för att lämna över till TDnollK när dem går på. 

 

12. Propositioner 

a. Regelementesändring 1 

- Fredrika Lundkvist läser upp propositionen.  



- Fredrika Lundkvist yrkar om att man skall ändra ordet kommitté till 

förening i stadgan. Både i bakgrunden och i tillägget. 

- Mötet godkänner propositionen. 

 

b. Regelementesändring 2 

- Fredrika Lundkvist läser upp propositionen.  

- Moa Ekdal undrar om det ska stå: vara behjälpliga TDnollK. 

- Styret svarar att det blir att de är behjälpliga sektionen under 

mottagningen. 

- Adam Rasmussen säger att han tycker samma sak att man ska vara 

behjälplig mottagningen som aktivitet, dvs andra föreningar med som 

t. ex. styret. Onödigt att specificera TDnollK. 

- Erik Ingemarsson säger att det vore bra om man förtydligar detta. 

- Fredrik Beckius förklarar att detta är ett utdrag ur hela reglementes 

texten. 

- Jonatan Rosman tycker att det kan finnas fördelar med att den är 

skriven som den är. 

- Erik Marberg säger att det funkat bra som det är nu. 

- Mötet godkänner propositionen. 

 

c. Valberedning 

- Alice Johansson läser upp propositionen och säger att detta kommer 

behöva godkännas av kåren och röstas igenom under två 

sektionsmöten. Det kommer därmed inte heller påverka årets 

valberedning som väljs in idag. 

- Frej Ramberg undrar om det är skillnad på kommitté och förening. 

- Alice förtydligar detta. 

- Adam Rasmussen yrkar om att man ändrar formuleringen så man 
bibehåller innehåll och ändrar till: Antalet medlemmar i 
valberedningen samtidigt verksamma i sektionens övriga     
sektionsföreningar får ej överstiga 2 för respektive sektionsförening.  

- Alice Johansson förtydligar att innebörden inte förändrats utan 
förtydligats. 

- Sofia Falkendal undrar om det gäller sittande eller tidigare sittande 
också. 

- Styret svarar att det gäller dem som sitter just nu. 
- Sofia Falkendal undrar om det kan finnas en poäng i att säga att två 

personer som tidigare suttit i en förening inte får sitta i 
valberedningen. 

- Alice Johansson berättar att vi är en liten sektion och att det då kan 
vara svårt att få folk som kan sitta i valberedningen. Detta kan dock 
lämnas i som motion. 

- Styret jämkar sig med yttrandet. 



- Propositionen skrivs om till: Antalet medlemmar i valberedningen 
samtidigt verksamma i sektionens övriga sektionsföreningar får ej 
överstiga 2 för respektive sektionsförening.  

- Detta tas till beslut. 
- Mötet godkänner propositionen. Beslutet var enhälligt. 

 

13. Motioner 

- Inga motioner har skickats in. Men styret ser gärna att man skickar in 

detta inför framtida sektionsmöten. 

 

14. Inval  

a. Valberedning 

- Valberedningen läser upp sin nominering till ordförande till den nya 

valberedningen. De nominerar Emilia Eråker till ordförande. 

- Emilia berättar att hon läser sista året på TD. Hon tycker om naturen 

och matlagning. Hon har sökt valberedningen då hon känner lite 

patetansvar för att hon har suttit i MnollK och därför vill vara med och 

påverka vilka som väljs in i nya TDnollK. Hon har bland annat jobbat 

ett år på Volvo och varit i Shanghai i ett år och pluggat. 

- Inga övriga nomineringar. 

- Emilia lämnar rummet och valberedningen läser upp sin motivering.  

- Det öppnas upp för diskussion. 

- Emilia Eråker väljs in som ordförande i valberedningen 16/17. 

Beslutet var enhälligt. 

- Valberedningen nominerar Erik Ingemarsson, Maia Swenson, Linnea 

Olsson, Olle Collinder, Sara Jonason, Anna Einarsson, Nils Arvidsson, 

Olle Lindhén och Sofia Falkendal till ledamöter i valberedningen 

16/17. 

- Erik Ingemarsson drar tillbaka sin nominering. 

- Olle Collinder drar tillbaka sin nominering. 

- Sara Jonason drar tillbaka sin nominering med anledning av att hon 

tänkt söka en av de föreningar som valberedningen ska intervjua. 

- Linnea Olsson drar tillbaka sin nominering. 

- Erik Ingemarsson nominerar Viktor Djukic Dimander till 

valberedningen. 

- Victor Djukic Dimander godtar nomineringen. 

- Anna Einarsson presenterar sig och berättar att hon sitter i prosex. 

- Sofia Falkendal berättar att hon går TD2 och att hon sitter i MnollK. 

- Maia Swenson berättar att hon går TD2 och sitter i prosex. Hon tror 

att det är viktigt att vi får bra personer till våra föreningar och därför 

vill hon sitta i valberedningen. 

- Olle Lindhén presenterar sig och säger att han håller med Maia. 



- Nils Arvidsson presenterar sig och berättar att han suttit i TDlaget 

som materialare och att han är trädgårdstomte. 

- Viktor berättar att han inte sitter i någon förening och att han tror det 

kan vara en fördel. 

- Tilde Bengtsson undrar om de har något de vill förändra i 

valberedningens upplägg av intervjuer. 

- Anna Einarsson tror inte det. 

- Sofia Falkendal tycker att det är en svår fråga att svara på. Men att det 

är viktigt att man håller bra intervjuer. 

- Maia Swenson håller med Sofia och säger att hon tycker det är bra om 

man ser över hur lämpligt det är att man som sittande väljer in sina 

efterträdare. 

- Olle Lindhén håller med. 

- Nils håller med och säger att det är viktigt att man pratar med den 

tidigare valberedningen för att få deras bild. 

- Victor håller med föregående talare. 

- De nominerade lämnar rummet och mötet öppnar upp för diskussion. 

- Joel Trollheden föreslår att man väljer in alla som klump. 

- Alice Johansson säger att det står i stadgan att det ska vara minst 6 

stycken ledamöter. 

- Valberedningen läser upp sin motivering.  

- Mötet öppnar upp för diskussion. 

- Mötet väljer in Sofia Falkendal, Anna Einarsson, Maia Swenson, Olle 

Lindhén, Viktor Djukic Dimander och Nils Arvidsson till ledamöter i 

valberedningen 16/17. Beslutet var enhälligt. 

 

 

b. Programrådsrepresentant 

- Olivia berättar att man som programrådsrepresentant går på en 

middag som Örjan betalar och att man representerar studenterna, 

man träffar alumner och får påverka programmet. 

- Jonatan Rosman undrar hur många tillfällen. 

- Olivia säger att hon fattar det som att det är ett tillfälle. 

- Pontus Savolainen från kåren berättar att i programrådet ingår bland 

annat administratörer, doktorander, studentrådsrepesentanter och de 

fungerar som stöd och rådgivning till programansvarig. 

- Jonathan undrar om det endast får vara en person. 

- Adam Rasmussen säger att det ska vara minst två representanter 

enligt beskrivningen på kårens hemsida.  

- Styret säger att de fått information om att styret ska utse en person, 

men att informationen är otydlig. 

- Pontus förtydligar att detta är två personer på större delen av 

Chalmers program, men att det kan vara annorlunda för vissa.  



- Jonatan Rosman nominerar sig själv. 

- Hannes Mäki nominerar sig själv. 

- Carl Wingren Bergman nominerar sig själv. 

- Sara Jonason nominerar sig själv. 

- Mötet ålägger TDstyret och SNTD att välja representanter från de 

nominerade. 

 

c. Institutionsrådsrepresentant 

- Alice Johansson berättar om rollen man har som 

institutionsrepresentant och att denna nominering läggs fram till 

kåren.  

- Pontus Savolainen tillägger att man brukar få åka på konferens. 

- Mötet öppnar upp för frågor. 

- Julia Molin ber om förtydligande. 

- Pontus förklarar att man har 17 institutioner på Chalmers och att 

varje institution har ett råd där representanten sitter med. Råden kan 

röra allt möjligt. 

- Jonatan Rosman undrar om han upp rätt att denne kan påverka vilka 

kurser som skall finnas. 

- Pontus berättar att programråden kan vara med och påverka vilka 

program som köps in och att dem stöttar PA med detta. 

- Alice Johansson berättar att vi tillhör institutionen PPU. 

- Olivia Bång nominerar Sam Edvardsson Ceder. 

- Sam godtar ej nomineringen. 

- Alice Johansson nominerar Jonatan Rosman. 

- Jonatan undrar om detta står i något dokument att detta skall väljas in 

på sektionsmötet. 

- Pontus säger vad som står i kontraktet. 

- Joel Trollheden föreslår att man kan föreslå personer som styret kan 

välja sedan.  

- Mötet beslutar att ålägga styrelsen att utse detta. 

 

d. Verkstadsansvariga 

- Alice Johansson berättar att man behöver detta för att kunna hålla 

våra verkstäder i gott skick. Man behöver minst en från varje klass. 

Hon förklarar att man har ansvar för att säga till sin klass att gå och 

städa om man vet att det är ens egen klass som varit i verkstaden. 

- Öppnar upp för frågor. 

- Erik Ingemarsson nominerar Hannes Mäki. 

- Hannes Mäki godtar nomineringen. 

- Hannes nominerar Erik Ingemarsson. 

- Erik Ingemarsson godtar nomineringen. 

- Alice nominerar Johanna Frisk. 



- Johanna Frisk godtar nomineringen. 

- Tobias Edholm undrar hur stort ansvar det är om något skiter sig.  

- Alice förklarar att man inte själv ska städa utan att man har ansvar för 

att säga till sin klass. 

- Tobias Edholm nominerar sig själv. 

- Louise Kiwi berättar att man förr hade en verkstadsbjörn och att man 

då såg till att folk städade och att man vid ett tillfälle städade hela 

verkstaden, man fick även betalt. 

- Alice Johansson säger att styret inte fått någon info om att det kommer 

vara betalt. 

- Alice tillägger att man om man är intresserad av detta kan prata med 

dem som nu är ansvariga eller oss i styret. 

- Mötet lägger nomineringarna till styret att jobba vidare med. 

 

e. Möbleringsgupp 

- Alice Johansson berättar att detta är på uppdrag av Örjan och att man 

under studentrösten undersökt vad folk saknar i våra lokaler. Styret 

vill tillsätta en möbleringsgrupp eftersom det finns pengar till att köpa 

in möbler. 

- Carl nominerar Johanna Béen. 

- Johanna Béen godtar nomineringen. 

- Julia Molin nominerar sig själv.  

- Olle nominerar Mio Gereben. 

- Mio godtar sin nominering. 

- Axel sabel blir nominerad. 

- Axel godtar nomineringen. 

- Jonatan Rosman blir nominerad. 

- Jonatan godtar nomineringen. 

- Erik Gunnarson blir nominerad. 

- Erik godtar nomineringen.  

- Viktor Djukic Dimander blir nominerad. 

- Viktor godtar nomineringen. 

- Sektionsmötet godkänner nomineringarna. 

 

15. Ansvarsbefrielse 

- Lina Wahlström säger hej via Facetime.  

- Revisorerna berättar att de gått igenom styrets bokföring. De har 

hittat lite småsaker, men bara mindre fel. De berättar att det har varit 

intressant och att allting stämde väldigt bra. Väldigt lite som inte 

stämmer överens med budget. 

- Revisorerna föreslår Kajsa Blomberg och Lina Wahlström blir 

ansvarsbefriade.  

- Lina tackar för detta och läser upp verksamhetsberättelsen. 



- Mötet öppnar upp för frågor. 

- Adam Rasmussen undrar hur revisorerna har granskat 

verksamhetsberättelsen. 

- Revisorerna berättar att de läst igenom den. De berättar att Lina har 

gjort ett extremt bra jobb.  

- Mötet går till beslut.  

- Mötet beslutar att ansvarsbefria Lina Wahlström och Kajsa Blomberg. 

Beslutet var enhälligt.  

 

16. Övriga frågor 

- Adam Rasmussen relaterar till hur man definierar olika kommittéer 

och föreningar. Att ta fram ramverk för detta kan vara bra enligt 

honom. 

- Alice Johansson säger att hon och Joanna Garp kommer se över sina 

styrdokument och att de är öppna så alla kan komma med 

invändningar. Hon avslutar med att det vore bra att se över så det 

stämmer överens med resten av kårens definitioner. 

 

17. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades ca 20.44. 
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