
  
     

Mötesprotokoll  Sektionsmöte  2  
HA2,  17.30,  2017-11-28  
    
1.   Mötets  öppnande  
Olle  Lindhén  välkomnar  till  mötet  och  förklarar  mötet  öppnat.  

i.     
2.   Val  av  

a.    Mötesordförande  
Olle  Lindhén  nominerar  Fredrika  Lundkvist  till  mötesordförande.  
Mötet  godkänner  Fredrika  som  mötesordförande.  
i.     

b.    Mötessekreterare  
i.   Fredrika  nominerar  Mattias  Hallin  till  mötessekreterare.  

Mötet  godkänner.  
ii.     

c.   två  justeringsmän  tillika  rösträknare  
i.   Frej  Ramberg  och  Ludvig  Andersson  nominerar  sig  själva  

till  justeringsmän  och  tillika  rösträknare.  Mötet  godkänner.  
ii.     

3.   Föregående  mötesprotokoll  
i.   Föregående  mötesprotokoll  var  justerat  och  utlyst  på  rätt  

sätt.  Inga  synpunkter.  
ii.     

4.   Mötets  behöriga  utlysande  
i.   Inga  synpunkter.  
ii.     

5.   Fastställande  av  mötesordning  
i.   Pontus  går  igenom,  mötet  accepterar  mötesordningen.  
ii.     

     



6.   Fastställande  av  dagordning  
Medelande  från  PA  och  inspektorn  läggs  till  under  punkt  
åtta.  Mötet  godkänner  mötets  dagordning.  
  

7.   Adjungeringar  
i.   Johanna  Laussen  och  Andreas  Dagman  adjungeras  in  med  

närvaro  och  yttranderätt.  
ii.     

8.   Meddelanden  
a.   PA  

i.   Andreas  är  enormt  imponerad  av  td-studenternas  jobb.  Han  
berättar  att  han  jobbar  för  kvalitetssäkran.  Pratar  om  härlig  
stämning.  Viktigt  att  lägga  mycket  tid  på  skolan  men  det  
utanför  är  såklart  också  mycket  viktigt.  Har  snart  jobbat  
som  PA  ett  år  och  vill  fortsätta  jobba  länge!  Ser  fram  emot  
att  jobba  med  oss  och  föra  utbildningen  framåt.  Pratar  även  
lite  om  UX.    

ii.     
b.   TD-styret  

i.   Filip  berättar  om  hur  man  felanmäler  saker.  Har  satt  upp  
planch  utanför  och  på  kandidatvåningen.  Man  kan  alltid  
skicka  mail  till  SAMO-mailen.  Skyddsrond  på  gång.  
CarlBilTD  har  fått  vinterdäck  berättar  Anna.  Olle  berättar  att  
styret  har  varit  på  smart  i  luleå  där  olika  maskinstyren  
diskuterade  sina  verksamheter.  Mattias  är  ny  Hemul  och  
Rostansvarig.  Sara  visar  budgeten.  Har  bl  a  fått  
programstöd.  Föreningskläder,  iZettle,  kaffebänk  mm.  
Berättar  att  man  kan  äska  pengar  från  kåren,  sista  dag  på  
söndag.  Pontus  berättar  om  resultatet  från  studentrösten.  
Elias  berättar  att  mötet  finns  med  på  TimeEdit.  Olle  berättar  
också  att  vi  inte  kommer  inleda  ett  sammarbete  med  
Bonsai  än.  Skjuter  upp  det  till  i  vår.  Vi  blickar  framåt  och  
nästa  engagemang  är  jämställdheten  på  Chalmers.  Lobbar  
för  att  man  kan  kontakta  oss  om  man  är  sugen  på  att  vara  
med  och  engagera  sig.  Julbord  på  loftet  kommer  också  
hända  inom  snar  framtid.  Axel  Sabel  frågar  om  
föreningsförråd.  Olle  hade  inget  svar.  

ii.     
     



c.   SNTD  
i.   De  deltar  på  kursnämnder  och  skickar  mail.  Har  också  gjort  

en  banner  i  tyg  som  man  kommer  få  se  på  deras  
evenemang.  Trean  kommer  få  tårta  för  att  de  var  bäst  på  
att  svara  på  senaste  kursenkäten.  Påminner  folk  att  komma  
på  utvärderingstillfällena.  Olle  Collinder  undrar  om  man  får  
en  jättetårta  om  rekordet  slås.  Anna  hade  inget  svar.  

ii.     
d.   TD-jobb  

i.   Har  i  veckan  skickat  ut  info  om  mentorskapsprogram.  De  
har  ett  gäng  mentorer  (gamla  TD-studenter)  som  står  på  kö  
för  att  träffa  studenter.  Bara  öppet  för  treor.  Hoppas  på  att  
tvåor  och  ettor  söker  kommande  år.  Visar  upp  en  film.  

ii.     
e.   Tdlaget  

i.   Har  haft  två  aspar  och  riktar  ett  tack  till  alla  som  var  med.  
Sista  aspen  på  fredag  (1:a  December).  Sista  
betalningsdagen  för  TD-lagets  skidresa  är  6e  dec.  Visar  en  
film  om  vad  man  kan  förvänta  sig  på  fredag.  

ii.     
f.   prosex.  

i.   Prosex  har  varit  på  studiebesök  i  Lund.  Har  sin  sista  asp  
imorgon  (29:e  November)  och  säljer  biljetter  till  julsittningen  
imorgon  också.  Visar  upp  en  film.    

ii.     
g.   TdnollK  

i.   Vill  tacka  alla  som  kommit  på  deras  två  första  aspar,  6e  
December  är  det  aspfinal.  Hoppas  på  att  se  folk  där.  Visar  
en  film.    

ii.     
h.   Kårledningen  

i.   Johanna  pratar  om  jämställdhetsfrågan.  Kåren  anlitar  en  
projektledare  för  att  samordna  jobbet  mot  trakasserier.  Det  
finns  information  om  deras  arbete  på  facebook  och  kårens  
hemsida.  Man  kan  alltid  gå  till  kårens  kontor  mitt  emot  JA.  
Tackar  också  alla  som  deltagit  i  studentrösten.  De  har  
skickat  ut  lite  enkäter  som  hon  uppmanar  alla  till  att  svara  
på.  Till  sist  vill  hon  bjuda  in  oss  till  Kårrestaurangen  på  
luciafirande.    

ii.     



i.   Trädgårdstomtar  
i.   Växterna  växer  och  frodas.  Snart  kommer  granen  upp.  
ii.     

j.    Verkstadsgruppen  
i.   Stöka  inte  ner  i  verkstaden!  
ii.     

k.   Tdig  
i.   Har  inget  att  säga.    
ii.     

l.   TD-foto  
i.   Har  inget  att  säga.  Olle  Lindhén  tackar  för  ett  grymt  jobb!  
ii.     

m.  Inspektor  
i.   Mikael  berättar  lite  om  vad  inspektorn  gör.  Ser  sig  själv  

som  ett  ankare  som  hjälper  till  med  frågor.  Är  gammal  TD-
student.  Har  med  sig  en  present  till  styret.  Det  är  en  
inramad  sångtext.  Julia  uppmanar  Mikael  till  att  sjunga  upp  
den  vilket  han  gladeligen  gör.  

  
9.   Kaffekommitden  

i.   Det  gemensamma  kaffesystemet  på  kandidatvåningen  har  
nu  funnits  i  ca  6  veckor.  Strecksystemet  rullar  på  och  
fungerar  bra.  Kaffebryggaren  har  flyttat  plats  till  TD-mys  
och  timerar  ska  monteras  inom  viss  framtid.  Mattias  har  
även  börjat  kolla  på  kaffebryggare  med  högre  kapacitet  
som  skulle  kunna  ersätta  den  nuvarande  kaffebryggaren.  
Det  har  fungerat  hyffsat  hittils  men  det  bryggda  kaffet  tar  
snabbt  slut  när  det  är  högt  tryck.  Han  har  även  kollat  
intresset  hos  föreningarna  på  TD  av  en  kaffemaskin  med  
en  bättre  kapacitet.  Intresse  finns  för  evenemang  som  detta  
möte  och  även  sittningar  då  föreningar  i  nuläget  måste  
använda  sig  av  de  små  bryggarna  som  de  kan  tillgå.    

ii.     
iii.   Mattias  har  ett  förslag  på  en  kaffemaskin  som  

kaffekommiten  skulle  kunna  äska  bidrag  till  från  styret.  
(visar  på  bild).  Denna  skulle  permanent  stå  placerad  i  lilla  
mys.  En  termoskantin  är  av  fördel  då  timerarna  är  
begränsade  till  30  minuter.  När  föreningar  ska  brygga  till  
evenemang  med  maskinen  sker  bryggandet  i  mys.  
Kantinen  rymmer  2.5  liter  och  bryggtiden  är  8  minuter.  Den  



kostar  4500kr  men  sköts  den  väl  kommer  den  hålla  väldigt  
många  år.    

iv.     
v.   Mattias  öppnar  upp  för  diskussion.  Föreningarna  undrar  

varför  man  inte  får  ta  med  den  ifrån  lilla  mys,  Mattias  svarar  
att  det  är  för  att  minimera  slitaget.  Mattias  säger  att  de  
gamla  bryggarna  finns  att  tillgå  om  de  behöver  ta  med  sig  
bryggare.  Emilia  tycker  att  förslaget  låter  bra  och  att  tipsar  
om  att  man  i  framtiden  kan  införskaffa  fler  kantiner.  Mötet  
är  positivt  till  införskaffning  av  kaffebryggaren  och  inga  
motargument  till  införskaffandet  framförs.  

vi.     
10.   Propositioner  

i.   Inga  propositioner  har  kommit  in.  
ii.     

11.    Motioner  
i.   Inga  motioner  har  heller  kommit  in.  
ii.     

Olle  Lindhén  yrkar  på  att  ajournera  mötet  för  fikapaus  
Fredrika  förklarar  mötet  åter  öppnat  
  
12.   Inval  

a.   Valberedningen  
i.   Valberedningen  nominerar  Elin  Davidsson  som  ordförande  

till  valberedningen.  Satt  som  SAMO  förra  året  och  sitter  nu  i  
Tdjobb.  Ser  valberedningen  som  en  sista  möjlighet  att  
engagera  sig.  Axel  frågar  vad  Elin  kan  bidra  med.  Hon  
säger  att  en  bra  ordförande  är  en  person  som  ser  till  
gruppens  bästa  och  har  bra  struktur.  Vill  nå  ut  med  mer  
information  om  hur  det  är  att  komma  till  intervju  osv.  
Hannes  frågar  hur  hon  kommer  klara  av  att  sitta  både  i  
Tdjobb  och  valberedningen.  Hon  säger  att  det  inte  är  några  
problem.  Elin  lämnar  rummet.  Ellen  tycker  att  det  hon  säger  
om  att  förbättra  valberedningen  låter  väldigt  bra.  Det  
framkommer  att  Elin  är  väldigt  strukturerad  och  bra  på  att  ta  
tag  i  saker.  Valberedningen  läser  upp  sin  nominering.  Mötet  
röstar  enhälligt  in  Elin  Davidsson  som  ordförande  i  
valberedningen.    
  



Valberedningen  nominerar  Lisa  Rooth,  Lovisa  Sköld,  Karin  
Nilsson  och  Wilhelm  Wessblad  som  ledamöter  till  
valberedningen.  Lisa  söker  för  att  de  som  sitter  i  föreningar  
nu  är  ett  väldigt  bra  gäng  och  vill  att  det  ska  fortsätta  va  så.    
Karin  söker  av  liknande  anledningar,  vill  bidra  till  nästa  år.  
Lovisa  tycker  att  arbetet  verkar  intressant  och  vill  ge  tillbaka  
till  sektionen.  Willhelm  har  bakgrund  som  lärare  och  söker  
för  att  det  är  intressant  att  se  helheten.  Är  neutral  vilket  han  
tycker  att  han  kan  bidra  med.    
  
Anna  undrar  hur  de  ska  jobba.  Lisa  vill  se  över  
intervjutekniken.  Lite  mer  svåra  frågor  som  inte  bara  har  ett  
svar.  Karin  vill  jobba  med  att  valberedningen  ska  vara  
tillmötesgående.  Lovisa  håller  med  Lisa,  vill  jobba  med  
case.  Wilhelm  vill  först  lära  sig  och  sen  använda  sina  
erfarenheter  för  att  jobbet  ska  bli  så  bra  som  möjligt.  Axel  
undrar  hur  tidigare  engagemang  kommer  påverka  deras  
objektivitet.  Lisa  säger  att  man  inte  ska  tänka  på  den  
föreningen  som  man  själv  suttit  i.  Karin  vill  skapa  en  bra  
grupp  i  varje  förening.  Lovisa  kan  bidra  med  att  hon  vet  vad  
som  krävs.  Anna  undrar  vad  dom  ser  som  sin  största  
utmaning.  Lisa  säger  att  det  är  att  få  ihop  en  bra  grupp,  
uppnås  genom  att  jobba  hårt.  Bra  att  det  är  folk  från  olika  
föreningar.  Olle  undrar  hur  de  kommer  tänka  vid  val  bland  
kompisar.  Wilhelm  säger  att  det  är  viktigt  att  få  fram  en  
grupp  med  bra  gruppdynamik.  De  är  överens  om  att  det  är  
viktigt  att  tänka  på  sektionens  bästa.    
  
De  nominerade  lämnar  rummet  och  valberedningen  läser  
upp  nomineringen.  Fredrika  öppnar  upp  för  diskussion.  
Ludvig  undrar  om  det  finns  restriktioner  om  hur  mågna  som  
får  sitta.  Svaret  är  minst  5.  Julia  tycker  att  det  bra  att  
Wilhelm  från  ettan  har  sökt.  Tycker  det  är  lite  synd  att  inte  
fler  har  sökt.  Axel  säger  att  det  är  ett  bra  gäng  och  att  det  
kanske  är  bra  att  dom  inte  är  för  många.  Mötet  väljer  
enhälligt  in  samtliga  nominerade  som  ledamöter  till  
valberedningen.  
  

b.   Programrådsrepresentant  



i.   Olle  nominerar  Hanna  Cervak.  Hanna  godtar  
nomineringen.  Sara  berättar  vad  en  
programrådsrepresentant  är.  Hanna  presenterar  sig  själv  
och  accepterar  nomineringen  eftersom  det  känns  som  en  
bra  del  i  hennes  engagemang  i  SNTD.  Hanna  ska  försöka  
höra  allas  åsikter,  inte  bara  den  som  pratar  högst.  Mötet  
väljer  in  Hanna.  

ii.     
c.   Instutitionsrådsrepresentant  

i.   Hannes  förklarar  vad  det  innebär  att  var  
instutionsrepresentant.  Har  varit  med  på  en  utbildning  och  
fått  ett  mail.  På  programrådet  bestämmer  man  vilka  
utbildningar  man  ska  köpa  in  och  instutionsrådet  
bestämmer  man  vilka  som  ska  säljas.  Mötet  väljer  in  
Hannes  som  fortsatt  representant.  

ii.     
d.   Fanbärare  

i.   Fredrika  berättar  vad  det  innebär  att  vara  fanbärare.  Gå  
längst  fram  på  cortegen,  gå  på  fina  fester  och  få  medaljer.  
Olle  nominerar  Erik  Gunnarsson.  Han  godtar  nomineringen  
och  presenterar  sig  själv.  Har  bara  använt  sin  frack  en  
gång  så  tänker  att  detta  är  en  bra  möjlighet.  Mötet  väljer  in  
Erik  som  fanbärare.  

ii.     
13.   Övriga  frågor  

i.   Olle  tar  upp  ”Den  bedste”-gruppen.  Hade  det  varit  trevligt  
med  en  parallell  grupp?  Julia  tycker  inte  att  det  är  ett  
problem.  Gjorde  liknande  på  gymnasiet  och  det  blev  rörigt.  
Axel  ser  poängen  att  ha  en  kanal  mot  endast  folk  som  går  
på  TD  ur  ett  föreningssyfte.  Hannes  pratar  om  problem  
med  företag  som  inte  betalar  för  publicitet  på  den  beste.  
Emilia  tycker  att  det  är  mycket  på  den  beste  just  nu  som  
inte  rör  henne  som  alumn.  Karin  tycker  att  det  bra  att  skilja  
dem  åt.  Detta  hade  kunnat  vara  ett  bra  sätt  att  nå  
masterstudenterna.  Erik  tycker  att  styret  ska  öppna  en  
diskussion  med  Maja  om  vad  vi  vill  med  den  beste.  
Gunnarson  säger  att  sidor  kan  administrera  grupper,  
aktuellt  för  TD-styret.    

ii.     
14.   Mötets  avslutande  



i.   Fredrika  förklarar  mötet  avslutat.  
  


