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Protokoll Sektionsmöte 20170209 
HA2, 17:30, 9 februari 2017 

 

Invalda kassörer under mötet:  

- TDnollK: Lovisa Sköld, se sid 8 

- TDlaget: Frej Ramberg, se sid 10 

- prosex.: Julia Molin, se sid 11 

 

1. Mötets öppnande 

- TD-styrets ordförande Alice Johansson hälsar alla välkomna och förklarar 

mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

- Pontus Savolainen, Tilde Bengtsson, Christoffer Hansson, Joel Trollheden, 

Kasper Thörneby, Mikael Lindén, Andreas Dagman, Vilma Andersson, 

Erik Jansson, Daniel Berg, Sara Eriksson, Tobias Wollter, Kajsa Olofsson, 

Jacob Landelius, Viktor Brandt, Malin Wiström, Moa Ekdahl. Mötet 

adjungerar in alla med närvaro tillika yttranderätt. 

 

3. Val av 

a. Mötesordförande 

- Adam Rasmussen väljs in till mötesordförande. 

 

b. Mötessekreterare 

- Linnéa Lidander väljs in till mötessekreterare. 

 

c. två justeringsmän tillika rösträknare 

-  Erik Ingemarsson och Oskar Samuelsson väljs till justeringsmän tillika 

rösträknare.  

 

4. Föregående mötesprotokoll 

- Upphängt och justerat i tid. Samtliga beslut har även verkligställts. 

 

5. Mötets behöriga utlysande 

- Fredrika Lundkvist berättar att mötet har utlyst behörigt via Facebook och 

affischer 14 dagar i förväg. 

  

6. Fastställande av mötesordning 
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- Adam Rasmussen läser upp mötesordningen.  

- Mötesordningen fastslås. 

 

7. Fastställande av dagordning 

- Punkt 9.n läggs till i dagordningen. 

- Punkt 10.g läggs till i dagordningen.  

- Dagordningen Fastslås. 

 

8. Ekonominyheterna med Marberg 

- Erik läser upp budgeten och redovisar hur mycket som finns kvar. TDjobb 

har dragit in ca 11 000;- hittills. Han berättar att man även har ordnat 

fortknox för TDlaget och prosex.  

 

9. Meddelanden 

a. Andreas Dagman 

- Andreas berättar att han är ny PA på programmet. Han tackar för att han 

fick komma på mötet och berättar vad han jobbar med som PA.  

- Han berättar även att han har kontinuerliga möten med TDstyret.  

  

b. TD-styret 

- Alice berättar att styret har sett över styrdokumenten. En städ-lista kommer 

upp på loftdet snart och hon påminner om att inte glömma att städa när 

man har städvecka. 

- Alice säger även att man kan hålla utkik efter posters och evenemang för 

TDstyrets asp. 

- Oscar berättar att styret kommer hålla i en kommittéutbildning. Där det 

kommer vara folk från kåren som pratar och att styret kommer ha 

diskussionspass. För att få en bra start för de nyinvalda och deras 

verksamhetsår. 

- Elin berättar att det dags för psykosociala skyddsronden, hon önskar ha 

med sig klassrepresentanter till detta och man kontakta henne om man är 

intresserad, hon kommer även ge mer information om detta senare. Elin 

berättar att studentbarometern gick bra och att TD bra att svara på enkäten, 

hela 49%. 

- Fredrika vill uppmana folk att skicka in skvaller till skvallerrutan i 

nyhetsbrevet. 

- Joanna visar en liten film för att förklara hur man bokar bilen. Hon 

uppmanar folk att läsa igenom reglerna innan man hyr bilen. Joanna 

berättar även att bilen får bokas till skolarbeten likt kandidatarbeten. 

 

c. SNTD 
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- Olivia vill påminna om att svara på kursenkäter och att ge konstruktiv kritik. 

Hon vill även påminna om att äta mycket tårta. 

 

d. TD-jobb 

- Joanna berättar att TDjobb lägger mycket tid på mentorskapsrogrammet 

just nu. Man jobbar även med TD-bucklan som är den 24e april. 

- TDjobb kommer hålla i en asp, så håll utkik efter detta. 

 

e. prosex. 

- Tackar för sitt aktiva år och visar en film. 

 

f. MnollK 

- Berättar att dom har fått nya fluffiga barn och vill tacka för samarbetet med 

TD.  

 

g. Kårledningen 

- Pontus vill uppmana folk att engagera sig hos kåren. Man kan till exempel 

söka till kårledningen och få ta över hans roll. Han berättar även att man 

kan kandidera fullmäktige på måndag. 

   

h. Inspektor 

- Mikael berättar att man som inspektor håller koll på sektionen så att allt går 

rätt till och att han fungerar som ett stöd för styret. Han tycker det är kul att 

komma hit och se vad som händer på sektionen. Han tillägger även att han 

är maskerad som gammal prosexare ikväll. 

 

i. Trädgårdstomte 

- Anna Einarsson berättar att man ska ta bort julgranen snart. 

- Adam undrar om någon tittat till växten som vi fick av inspektorn för ett tag 

sen. 

- Alice berättar att den dött och att hon slängt den. 

  

j. TDig 

- TDig berättar om vad dom gör. De berättar att TDig jobbar utåt sektionen 

för att sprida information om TD. Dom jobbar som studentambassadörer 

och berättar att det finns en lokal och en central rekrytering. Den lokala 

rekryteringen har olika projekt så som; skugga en student, fråga student, 

öppet hus på våren och ordförandegruppen. Ordförandegruppen är en 

grupp med representanter från alla program. Centrala rekryteringen jobbar 

med Chalmersdagen, mässor, studiebesök och projekt som; rädda ägget 

och teknikråttan för 8e och 4e klassare.  
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- TDig vill uppmana andra att bli studentambassadörer. De skulle behöva 

hjälp så är man intresserad får man gärna kontakta dom via mejl eller om 

man ser dom i korridoren. 

 

k. TDlaget 

- TDlaget tackar för sitt verksamma år. De påminner om att det snart är CM 

i beachvolleyboll och att man kan skriva till dom om man vill vara med. 

- Visar en film. 

 

l. TD-foto 

- Fredrik Beckius säger att det är väldigt uppskattat om man har en kamera 

och intresse för att fota. Då kan man ta kontakt med TDfoto på deras 

Facebooksida. 

- Olle Collinder säger att sektionsföreningarna uppskattar om man kan 

komma på arrangemang och fota. 

 

m. Balkommitdén 

- Balkommitdén berättar att det hänger planscher uppe och att balen går av 

stapeln den 8e april. Biljetterna släpps imorgon klockan 12.00 och det finns 

en anmälningslänk på Facebooksidan. Dom berättar hur anmälningen går 

till och att den är bindande. Man släpper 250st biljetter till en början.  

- De berättar att man kan skriva till dom på Facebook om det är så att man 

vill göra något under balen. 

 

n. Möbleringsgruppen 

- Visar en film. 

 

o. p.r.o.sex 

- Säger att det var bättre förr. 

 

 

10. Propositioner 

a. Valberedning  

- Alice Johansson läser upp yrkandet i propositionen.  

- Alice berättar att propositionen röstats igenom en gång innan. 

- Kasper Thörneby undrar om det inte borde stå sektionskommittéer. 

- Alice förklarar att det står sektionsföreningar i stora delar av stadgan redan 

och att man därför valt att formulera det så.  

- Mötet går till beslut. 

- Mötet godkänner propositionen. 

 

b. Tillägg om Misstroendeförklaring 
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- Alice Johansson läser upp propositionen. 

- Alice förtydligar och berättar att det till stora delar är taget från kårens 

stadgar. 

- Fredrik Beckius säger att det står missförtroendeförklaring. 

- Anna Einarsson säger att man stavat fel på skäl. 

- Sara Joanson vill ha ett förtydligande för propositionen. 

- Alice förtydligar. 

- Olle Collinder undrar vad som gäller i framtiden om man blir 

misstroendeförklarad och om det kommer kunna påverka att söka 

föreningar i framtiden. 

- Alice svarar ja på detta. 

- Sofia Falkendal undrar vad som egentligen händer om detta skulle ske. 

- Alice förklarar att det kommer tas upp på sektionsmötet som en motion 

och att den som misstroendeförklarats då får förklara sig och svara på 

frågor. Sen blir det diskussion och röstning. 

- Adam Rasmussen yrkar på att gå till beslut med de ändringar som gjorts. 

- Mötet godkänner propositionen. 

 

c. Ändring i stadgan sektionsföreningar 1 

- Linnéa Lidander läser upp propositionen. 

- Fredrik Beckius undrar vad anledningen till att man vill fastställa detta i 

stadgan är. 

- Erik Marberg säger att man har pratat om detta och att det kanske borde stå 

i reglementet istället. 

- Sofia Falkendal undrar varför man vill välja in TDollK så sent som i lp3. 

Hon föreslår att man ska välja in under lp2. 

- Alice berättar att man har kollat lite på hur man väljer in på andra sektioner 

och att man ofta har nollK tillsammans med andra ovve-föreningar. 

- Sofia förslår att man flyttar alla invalen till lp2 med motivationen att 

TDnollK redan har missat flera mosmöten och att hon tror att det skulle 

underlätta om de blir invalda tidigare. 

- Alice berättar att hon har kollat upp vilka datum andra väljs in och att 

TDnollK inte väljs in mycket senare än vissa andra nollK:n. Om alla 

föreningarnas inval förflyttas till lp 2 så föreslår hon att detta sker nästa 

verksamhetsår.   

- Sofia Falkendal föreslår att man kanske kan kolla på att ändra detta till 

nästa år isåfall.  

- Alice säger att styret har diskuterat att man bordlägger denna propositionen 

nu och lägger till det i reglementet istället.  

- Emilia Eråker undrar om man kan tidigarelägga sektionsmötet för att ge 

extra tid. 

- Alice säger att man kan titta på om detta är möjligt.  
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- Maia tycker att det känns ganska aktuellt även för prosex. att tidigarelägga 

invalet.  

- Olle säger att det finns en nytta i att flytta sektionsmötet, men att om man 

flyttar invalet bör man ha en övergångsperiod så det inte blir att man ett år 

får sitta mycket kortare tid i föreningen. 

- Kasper Thörneby tipsar om att man i stadgan aldrig bör benämna namn på 

föreningar och att man istället skriver sektionsföreningar för att underlätta 

för framtida förändringar i dokumentet. 

- Fredrika Lundkvist säger att mos 1 hölls i fredags och att mos 2 hålls på 

måndag och att TDnollK därför bara missat 1 mosmöte. 

- Fredrik Beckius yrkar om streck i debatten. 

- Streck i debatten godkänns. 

- Diskussion om propositionen fortsätter. 

- Kasper Thörneby berättar att även MnollK upplever att dom blir invalda 

sent. 

- Sofia Falkendal förslår att man även kan reglera i reglementet att man är 

invald men att man inte går på förrän senare, för att man ska hinna lära 

känna varandra som grupp. 

- Adam Rasmussen yrkar på att avslå propositionen. 

- Mötet avslår propositionen. 

 

d. Ändring i stadgan sektionsföreningar 2 

- Olivia Bång läser upp propositionen. 

- Adam berättar att TDjobb inte måste finnas för att sektionen ska få bedriva 

sin verksamhet och att man kan ta med sig det i framtiden. 

- Adam Rasmussen yrkar om att avslå propositionen. 

- Mötet avslår propositionen. 

 

e. Valberedning förtydligande 

- Elin Davidsson läser upp propositionen. 

- Öppnar upp för diskussion. 

- Erik Ingemarsson undrar varför det inte är bara TDstyret som ska utse en 

ny valberedning. 

- Alice säger att det står i styrdokumenten att både TDstyret och 

valberedningen ska göra det och att man tycker att det kan vara bra att dela 

på ansvaret. 

- Pontus Savolainen säger att det är bra att inte lägga all makt på TDstyret i 

denna frågan.  

- Emilia Eråker har en tanke om att kunna samarbeta med någon annan 

sektions valberedning. 

- Alice säger att man inte har tittat på detta.  

- Mötet går till beslut. 
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- Mötet godkänner propositionen. 

 

f. Inspektor 

- Joanna Garp läser upp propositionen. 

- Joel Trollheden undrar vad som händer om det finns en kandidat och hur 

sektionsmötet går till väga i detta fall. 

- Adam berättar att man då väljer in en kandidat. 

- Joel undrar hur det funkar om en inspektor sitter flera år. 

- Adam Rasmussen säger att denna problematiken inte uppstår då. 

- Fredrik Beckius undrar varför man ska skriva in detta om det redan finns. 

- Adam säger att det spelar roll om när, men att det även spelar roll kring 

huruvida det finns en inspektor eller inte. 

- Fredrik undrar om det är obligatoriskt att ha en inspektor. 

- Adam berättar att det inte är det. 

- Adam undra hur styret vill motivera sitt förslag. 

- Joanna berättar att styret vill se till att det blir gjort då man anser det som 

viktig. 

- Alice Johansson tycker att det ska finnas med i styrdokumentet och att det 

kanske spelar mindre roll om det står i stadgan eller reglementet. 

- Styret yrkar på att rösta om propositionen. 

- Mötet går till beslut med votering genom handuppräckning. 

- Mötet godkänner propositionen. 

 

g. Reglementesändring 

- Erik Marberg läser upp propositionen. 

- Mötet godkänner propositionen. 

 

11. Motioner 

- Inga motioner har skickats in. 

 

12. Inval  

a. TDnollK 

- Valberedningen läser upp sin motivering för gruppen. De nominerar 

Linnea Olsson till ordförande.  

- Linnea berättar att hon går i TD2 och är från Trollhättan. Hon tog ett 

sabbatsår efter gymnasiet och jobbade då som liftvärd och tekniksprångare. 

Hon har även suttit som bambatant i prosex. 16. Linnea berättar att hon vill 

ta inspiration från tidigare mottagningar och att hon vill få ännu bättre 

sammanhållning. Hon ser det som en rolig utmaning att sitta som 

ordförande.  

- Valberedningen läser upp sin motivering. 

- Mötet öppnar upp för diskussion. 
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- Mötet går till beslut. 

- Linnea Olsson väljs in som ordförande i TDnollK. Beslutet var enhälligt. 

 

- Valberedningen nominerar Lovisa Sköld till kassör i TDnollK. 

- Lovisa berättar att hon kommer från Linköping och går i TD1. Hon läste 

natur på gymnasiet och efter gymnasiet har hon varit ute och rest mycket. 

Lovisa berättar att hon alltid varit intresserad av ekonomi och gillar att ha 

koll på detta. Hon har inte varit kassör tidigare men hon tror att det 

kommer bli jättekul. Hon har jobbat mycket på restaurang och på sätt fått 

mycket erfarenhet av att hantera stress. Hon berättar att hon tycker det är 

kul att få starta från grunden och att hon vill involvera mastersstudenter mer 

i mottagningen.  

- Valberedningen läser upp sin motivering. 

- Mötet öppnar upp för diskussion. 

- Mötet går till beslut. 

- Lovisa Sköld väljs in till kassör i TDnollK. Beslutet var enhälligt. 

 

- Valberedningen nominerar Erik Gunnarsson, Olle Collinder och Lisa 

Rooth till ledamöter i TDnollK. 

- Johanna Beén nominerar sig till ledamot i TDnollK. 

- Olle berättar att han är 21 år gammal och att han är en person som gillar att 

ta för sig och att göra nya saker. Han berättar att han innan Chalmers har 

rest mycket. Olle berättar att han varit verksam i prosex.  

- Lisa berättar att hon går i TD 1 och att hon tyckte att mottagningen var 

väldigt viktig för henne och att hon därför vill vara med och anordna den. 

Hon har tidigare suttit i dansförening och har därifrån mycket erfarenhet av 

exempelvis spons. 

- Erik berättar att han har suttit i prosex. 16 och har tyckt att det varit jättekul 

att vara med på mottagningen, men att han gärna vill vara med själv och 

arrangera den. 

- Johanna berättar att hon går TD1 och kommer från Onsala. Hon berättar 

att hon sitter som ledare i ungdomsförbundet för flygvapnet. Hon vill vara 

med i nollK för att hon tror att hon kan bidra med glädje, kreativitet och 

struktur till mottagningen. 

- Johanna stannar kvar i rummet och svarar på frågor medans de övriga 

nominerade lämnar rummet. 

- Joanna berättar att hon i ungdomsverksamheten hanterar mycket stress. 

Hon tror att hon kan bidra med mycket energi i TDnollK. Hon vill ha en 

äventyrshajk eller något liknande och göra mottagningen så bra som möjligt. 

Johanna tycker att man har ett ansvar då man bär overall och att man 

representerar alla studenterna och att det är viktigt att man sköter sig. 
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- Mötet voterar om att a) föra enskild diskussion och diskussion om gruppen 

b) endast i grupp. 

- Mötet beslutar att diskutera endast för grupp. 

 

- Olle berättar att han jobbat mycket med stresshantering under sitt år i 

prosex. och att man måste tänka efter vad som händer om man inte agerar. 

Han känner själv att han är bra på stresshantering och därmed bidrar till en 

lugnare stämning. Olle säger att han tror att han effektivt kan sätta ihop en 

bra mottagning och att han har erfarenhet av hur möten går till och hur man 

får saker gjort. Han berättar att han har ett driv och att han tror att det är 

värdefullt. Olle kan tänka sig att hantera, spons, faddrar eller vara 

festansvarig. Men säger att det är viktigt att dela upp arbetet efter 

kompetenser. Olle berättar att han var scout i 10 år innan han började på 

Chalmers. 

- Valberedningen läser upp sin enskilda motivering för Olle Collinder. 

- Erik Gunnarsson berättar att han vill jobba med sådant som syns då han 

tidigare inte gjort detta så mycket. Han vill gärna jobba med Photoshop då 

han tycker det är kul. Erik säger att han hanterar stress på ett metodiskt sätt. 

Erik berättar att han är villig att arbeta mycket för en så bra mottagning som 

möjligt och att han vill bidra till en gemenskap för föreningslivet och 

sektionen på Chalmers. 

- Valberedningen läser upp sin enskilda motivering för Erik Gunnarsson. 

- Lisa berättar att hon ofta blir lugnare av att vara med stressade människor. 

Hon tar automatiskt den lugnare rollen. Lisa säger att hon är allsidig och 

tror att hon kan bidra på många olika sätt. Lisa vill att vi behåller vår 

gemenskap och att hon tror att mottagningen kan bli ännu bättre. Hon har 

en tanke om att man kanske kan involvera phaddrar mer på något sätt. 

- Valberedningen läser upp sin enskilda motivering för Lisa Rooth. 

- Mötet öppnar upp för diskussion om gruppen. 

- Mötet går till beslut genom digital votering. 

- Mötet väljer in Olle Collinder, Lisa Rooth och Erik Gunnarsson som 

ledamöter i TDnollK. 

 

b. TDlaget 

- Valberedningen läser upp sin motivering för gruppen. De nominerar Agnes 

Richardsson till ordförande i TDlaget. 

- Agnes berättar att hon går första året på TD och att hon kommer från 

Kinna. Hon läste ekonomi på gymnasiet och har läst basåret på Chalmers. 

Agnes berättar att hon är väldigt driven och gillar att göra saker i grupp. 

- Öppnar upp för frågor. 

- Hon tycker att en bra ledare jobbar mot ett gemensamt mål och att det är 

viktigt att göra alla röster sedda och hörda. Agnes berättar att hon är bra på 

att hantera stress och att hon spelat fotboll så hon är van vid att ha många 

bollar i luften. 

- Valberedningen läser upp sin enskilda motivering för Agnes. 

- Mötet öppnar upp för diskussion. 
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- Mötet går till beslut.  

- Agnes Richardsson väljs till ordförande i TDlaget. Beslutet var enhälligt. 

 

- Valberedningen nominerar Frej Ramberg till Kassör i TDlaget. 

- Frej berättar att han kommer från Göteborg och att han spelat mycket 

fotboll. Han läste natur på gymnasiet och har även läst juridik.  

- Öppnar upp för frågor.  

- Frej berättar att han har varit med i en sportförening på Polhemsgymnasiet. 

- Valberedningen läser upp sin motivering. 

- Mötet öppnar upp för diskussion. 

- Mötet väljer in Frej Ramberg till kassör i TDlaget. Beslutet var enhälligt. 

 

- Valberedningen nominerar Johanna Béen, Anna Jarebro och Ludvig 

Andersson till ledamöter i TDlaget. 

- Ludvig berättar att kan kommer från Kumla och att han tidigare spelat 

mycket fotboll och innebandy. Han har även jobbat som skidlärare 3 vintrar 

i sälen.  

- Johanna berättar att hon älskar innebandy! 

- Anna berättar att hon kommer från Eskilstuna. Hon har haft två sabbatsår 

och då har hon bland annat jobbat på restaurang.  

- Olle Lindhen berättar att posterna har gjorts om sen tidigare år. Han undrar 

vilka de nominerade är intresserade av. 

- Anna berättar att hon är intresserad av Målis.  

- Ludvig vill vara materialare. 

- Johanna säger att hon är öppen för det mesta. 

- Valberedningen läser upp sina motiveringar för personerna.  

- Mötet öppnar upp för diskussion. 

- Mötet väljer in Johanna Beén, Anna Jarebro och Ludvig Andersson till 

ledamöter i TDlaget. Beslutet var enhälligt. 

 

c. prosex. 

- Valberedningen läser upp sin motivering för gruppen. 

- Valberedningen nominerar Ellen Friborg till ordförande i prosex. 

- Ellen berättar att hon kommer från Skövde och att hon hade ett sabbatsår 

efter gymnasiet då hon jobbade mycket i industrier. Ellen vill visa mer 

glädje från föreningen och inte visa lika mycket att det vart mycket att göra.  

- Valberedningen läser upp sin motivering. 

- Mötet öppnar upp för diskussion. 

- Ellen Friborg väljs in till ordförande i prosex. Beslutet var enhälligt 

 

- Valberedningen nominerar Julia Molin till kassör i prosex. 
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- Julia berättar att hon går i ettan och att hon är från Örebro. Hon har läst 

ekonomi på gymnasiet och har även intresse för juridik. Julia berättar att 

hon har sålt studentmössor via studentkåren på gymnasiet. Hon har varit 

ute och rest och även jobbat som vikarie på en skola. 

- Valberedningen läser upp sin motivering. 

- Mötet öppnar upp för diskussion. 

- Lovisa Sköld tycker att hon skulle passa bra som kassör. 

- Mötet väljer in Julia Molin till kassör i prosex. Beslutet var enhälligt. 

 

- Valberedningen nominerar Emrik Larsson, Axel Sabel, Carl Wingren 

Bergman, Tobias Edholm och Karin Nilsson till ledamöter i prosex. 

- Emrik berättar att han är född i Majorna men uppvuxen i Härryda.  

- Axel berättar att han kommer direkt från gymnasiet och att han tror att han 

kan bidra med ett driv i prosex. 

- Karin berättar att hon är uppvuxen i Göteborg och att hon kommer direkt 

från gymnasiet. Karin säger att hon gillar att engagera sig i saker och att hon 

sitter med i balkommittdén. 

- Tobias berättar att han kommer från Borås. Han läste teknik på gymnasiet. 

- Carl berättar att han är född i Skövde men att han är uppvuxen i Göteborg. 

Han har även varit scoutledare.  

- Valberedningen läser upp sin motivering.  

- Mötet öppnar upp för diskussion. 

- Valberedningen läser upp sina motiveringar för de nominerade. 

- Mötet väljer in Emrik Larsson, Axel Sabel, Carl Wingren Bergman, Tobias 

Edholm och Karin Nilsson till ledamöter i prosex. Beslutet var enhälligt. 

 

13. Övriga frågor 

- Inga övriga frågor. 

 

14. Mötets avslutande 

- Mötet avslutades ca 21:43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Postadress 
Teknologsektionen Teknisk Design 
Sven Hultins Gata 6 
412 58 Göteborg 
E-post 
styret@tdtek.chalmers.se 
 
 
Sekreterare      Justerat 
 
 
 
                                      
Linnéa Lidander               Erik Ingemarsson                    
 
 
 
        
       Oskar Samuelsson                           
 


