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1. Mötets öppnande 

 Olle Lindhén välkomnar till mötet och förklarar mötet öppnat. 
  

2. Val av 
a. Mötesordförande 

 Emrik nominerar Jonatan Rosman till mötesordförande. Han berättar lite om sig själv. 
Mötet godkänner Jonatan som mötesordförande. 

  
b. Mötessekreterare 

 Jonatan nominerar Mattias Hallin till mötessekreterare. Mötet godkänner. 
  

c. Två justeringsmän tillika rösträknare 
 Olle nominerar Joanna Garp och Erik Ingemarsson till justeringsmän och tillika 

rösträknare. Mötet godkänner. 
  

3. Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll var justerat och utlyst på rätt sätt. Inga synpunkter. 
  

4. Mötets behöriga utlysande 
 Inga synpunkter. 
  

5. Fastställande av mötesordning 
 Inga synpunkter. 
  

6. Adjungeringar 
 Johanna Laussen och Alicia Andiné adjungeras in med närvaro och yttranderätt. Mötet 

godkänner. 
  

  



7. Meddelanden 
a. TD-styret 

 Filip uppmanar folk att felanmäla flera gånger om inte saker fungerar som de ska. Sara 
berättar om den ekonomiska sittuationen. Olle berättar att styret snart kommer ha 
aspperiod. En påspåret kväll och en infokväll. Pontus berättar att de i helgen haft ett 
tackkalas för alla som engagerat sig i sektionen under 2017. Mattias berättar att det var 
jämställdhetsdag förra veckan samt tackar Agnes och Christina som representerade TD i 
planering och arrangerande. Elias berättar om att en ny facebookgrupp är på gång. Drar 
också igenom lite förhållningsregler som kommer gälla. 

  
b. SNTD 

 Anna berättar att de kämpar på som vanligt, mycket att göra. 
  

c. TD-jobb 
 Gustav berättar att de har ett kul event på gång. Minilunchföreläsning på loftdet, fika för 

100 pers 27e februari. Berättar även om Tdbucklan som går av stapeln 12e april. I början 
av nästa läsperiod ska de ha en asp.  

  
d. Kaffekommitdén 

 Visar film 
  

e. TDlaget 
 Agnes hoppas att alla som var med i sestriere hade det trevligt. Kommer vara med att arra 

cm i volleyboll. Vill även tacka alla som varit med på deras aktiviteter senaste året. 
  

f. prosex. 
 Klara med sina arr vilket de tycker är skönt. Har haft ett superbra år och tackar alla som 

varit med! Visar en film. 
g. TDnollK 

 Linnea vill tacka alla som varit med och gjorde Tds första mottagning så bra! Visar en 
film. 

  
h. Kårledningen 

 Två enkäter ute som de vill att alla svarar på. Det var fullmäktige 31 januari. Där 
bestämdes det att en ny post införs till nästa år som kommer hantera IT-frågor. Ansökan 
till kårledningen stänger 14e februari. Uppmanar att komma förbi kårledningens kontor 
om man har frågor. Nästa vecka är det ett arangemang som heter ”of course” som handlar 
om personlig utveckling. Taggar alla att engagera sig mer i saker lokalt och uppmanar 
även till att starta egna projekt. 

  
i. Trädgårdstomtar 

 Hårt jobb, någon måste göra det. Calle undrar om trädgårdstomtarna får tillgång till 
rummet. Förmodligen inte var svaret. 

  
j. Verkstadsgruppen 

 Berättar om varför verkstadsgruppen fanns och att Heinerud är tillbaka.  



  
k. TDig 

 Sara berättar lite kort vad TDig är. Uppmanar folk att höra av sig om man vill hjälpa till 
på chalmersdagen och representera Teknisk design. 

  
l. TD-foto 

 Ingen närvarande 
  

m. Inspektor 
 Mikael berättar att han är här, ikväll inspekterar han prosexinvalet som gammal patet. 

Axel tackar för att mikael är inspektor.  
  

8. Propositioner 
 Inga propositioner har kommit in. 
  

9. Motioner 
 Inga motioner har kommit in. 
  

10. Inval 
a. prosex. 

 Axel begär ordningsfråga. Vill ha en förklaring över hur mötet kommer gå till. Olle 
förklarar hur det kommer gå till. Olika varianter beroende på hur många som är 
nominerade till varje post.  

  
 Valberedningen nominerar Matilda Svensson till ordförande för prosex. Hon presenterar 

sig lite kort. Kommer från Värnamo och gillar att resa. Har bott i London och varit och 
backpackat innnan hon hamnade i göteborg. Olle undrar varför Matilda vill sitta som 
ordföärande. Matilda gillar att ta hand folk folk och se till att alla har det bra. Frågar om 
hon vill förändra något. Vill arrangera mer sittningar tillsammans med andra sektioner. 
Ludde undrar hur hon ser på prosex sammarbete med TDlaget. Hon ser fram emot 
sammarbete. Axel undrar om favoritresemedel. Hon älskar sin cykel. Matilda lämnar 
lokalen. 

  
 Elin läser upp valberedningens motivering. Olle undrar om hon svarade rätt på frågan om 

resmedel, rätt svar var tåg. Mötet godkänner enhälligt att Matilda blir ny ordförande för 
prosex. 

  
 Valberedningen nominerar Pontus Holmgren till kassör i prosex. Pontus kommer från 

Umeå och har bott i gbg i fyra år. Har pluggat kulturprogrammet för att sedan plugga 
basåret innan han hamnade på TD. Bor på Chabo med sin katt. Karin undrar vad katten 
heter, den heter Bilbo. Olle undrar vad som tog honom till göteborg, det vackra vädret 
svarar Pontus. Anton undrar om pontus kan koreografin till TD-dansen. Ja säger Pontus. 
Axel promotar hallonkräm till katten, Pontus tackar för tipset. Pontus lämnar rummet. 
Valberedningen läser upp sin nominering. Mötet väljer enhälligt in Pontus som ny kassör 
till prosex. Pontus tackar för förtroendet. 

  



 Valberedningen nominerar Jonas Larsson, Jesaja Högberg, Anna Karlsson och Christoffer 
Boman till ledamöter. Cornelia Nilsson nominerar sig själv. Jesaja presentar sig själv, 
kommer Umeå. Har med sig en hallonkräm. Anna har bott i paris hela sitt liv innan hon 
flyttade till Göteborg för att plugga basåret för ett och ett halvt år sedan. Jonas är också 
från Umeå, flyttade hit två dagar efter götaplatsen. Christoffer är från Mariestad, gillar 
popcorn. Cornelia är från Lund. Emrik undrar vad de har tänkt sig för poster. Jesaja vill 
beskydda lilla my, Anna tänker sig ölchef. Jonas gillar mat. Christoffer kan se sig som en 
koala. Cornelia säger att princessa är det enda som är över. Mikael undra vilken som är 
den bästa glasstilverkaren. Sia svara Christoffer vilket är fel enligt mötet. Calle undrar 
undrar vem som har hårigast ben. Christoffer säger att Jesajas är hårigast men Christoffers 
är smalast. Hannes undrar om gömställen för påskägg. Cornelia säger ovanpå skåpen, 
Christoffer tänker ovanför takpanelerna, Jonas föreslår bakom trasiga datorn. Karin 
undrar hur jonas ser på att prosex inte har något kök, Jonas ser det som en utmaning. Mio 
undrar hur Jesaja ska beskydda my, genom propagandeutskick osv. svarar han. 
Valberedningen läser upp sin motivering för alla som valberedningen nominerat. Rosman 
tackar för motiveringen och öppnar upp för diskussion. Tobbe tror det är ett dreamteam. 
Mötet väljer enhälligt in hela gruppen som ledamöten i prosex.  

  
b. TDnollK 

 Valberedninger nominerar Anton Linder till ordförande i TDnollK. Rosman ber Anton 
presentera sig själv. 20+ från mölndal, bott i Varberg och Stockholm innan han kom hit. 
Läst basåret innan TD. Linnea undrar om Antons vision, den mest legendariska 
mottagningen som TD har sett svarar han. Olle undrar om det är någonting Anton vet att 
han vill förändra. Anton vill bygga på gemenskapen med andra program. Vill inkludera 
folk som inte är föreningsaktiva. Erik undrar om drömarrangemang. Anton vill ha med 
alla nollan på kollo och ha kanotrace. Calle undrar vad Anton tycker om comic sans, 
tycker det är okej. Anton lämnar rummet. Elin läser upp valberedningens nominering. 
Rosman öppnar upp för diskussion. Olle tycker det är kul att se att Anton vill vara med i 
TDnollk. Agnes säger att Anton är en glädjespridare. Mötet väljer enhälligt in Anton som 
ordförande i TDnollK. Anton tackar för förtroende och lovar mötet en legendarisk 
mottagning.  

  
 Ellen Friborg nominerar sig själv till kassör i TDnollK. Ellen presenterar sig själv. 

Sitter/satt som orförande i prosex. 22år från Törreboda. Anna undrar varför Ellen vill sitta 
som kassör. Säger att hon är ekonomisk, pantansvarig i prosex. Olle undrar vilken ellens 
favoritpant är. Ludde undrar vilka som får panten från kandidaten iår. Rätt ner i ellens 
ficka. Karin undrar om Ellens ambitioner med PanTD, beror på spons. Anton gillar iden 
med PanTD. Ellen lämnar rummet och Rosman öppnar upp för diskussion. Anton tycker 
att det var en bra självnominering. Julia säger att hon var en gas och Ellen broms för 
prosex ekonomi vilket passar TdnollKs budget som är lite mer tight. Mötet väljer 
enhälligt in Ellen Friborg till kassör i TdnollK. Ellen uppmanar till att panta mera.  

  
 Valberedningen nominerar Axel Sabel och Tobias Edholm till ledamöter i TdnollK. 

Rosman välkomnar fram de nominerade. Tobias och Axel presenterar sig. Båda har suttit 
i prosex, Tobbe som prinsessa och Axel som lilla mys beskyddare. Är peppade på att ge 
tillbaka till sektionen och arrangera mottagningen. Emrik undrar vilka poster de tänkt sig, 
Axel tänker sig modulansvar. Ludde undrar om favoritgrönsak. Tobbe svara broccoli. 
Amanda vill se deras seriösaste min. Jesaja undrar vad de gör om det blir träffade av en 



nollbricka. De visar sina moves. Erik undrar om drömarrangemang, Axel säger fyra 
veckor kollo. Karin undrar hur man kan inkludera mastern i mottagningen. Inta deras 
lokaler till exempel. De båda lämnar rummet och Elin läser upp valberedningens 
motivering. Rosman öppnar upp för diskussion. Olle tror att det kommer göra ett 
kanonarbete. Mötet väljer enhälligt in Axel och Tobias som ledamöter i TDnollK. Axel 
vill tacka Tobias. 
 

c. TDlaget 
 Valberedningen nominerar Mattias Nilsson som ordförande i Tdlaget. Mattias presenterar 

sig själv, 20 år från Åkarp. Har spelat innebandy och fotboll i fem år vardera, gillar att 
röra på sig och hitta på grejer. Olle undrar vad som är viktigt hos ett lag. Lagandan är 
viktig och att alla har varandras rygg. Agnes undrar om det är några ändringar han vill 
göra med Tdlaget. T ex mer inflytande från sektionen vad som görs på passen och mer 
variation. Vill att folk ska få testa på nya saker de inte gjort innan. Anton undrar om 
favoritsportdryck, vatten svarar Mattias. Hannes undrar om favoritdjur, Mattias säger 
häst. Sara undrar om vad mattias tänker om ett stepup-pass, Mattias ser positivt på frågan. 
Olle undrar hur många hästkrafter Mattias har, en svarar han. Mattias lämnar lokalen och 
Elin läser upp valberedningens motivering. Mötet väljer enhälligt in Mattias som 
ordförande för Tdlaget. Mattias säger tack, tycker det ska bli kul att hålla i pass.  

  
 Valberedningen nominerar Madelein Åsblom till Kassör i Tdlaget. Madelein är 25 och 

älskar hästar. Gått på konståkning bland annat. Olle undrar om Maddes drömaktivitet, 
gymnastik på häst och hockey svarar Madde! Lovar att ringa in Peter Forsberg. Hannes 
undrar vad TDlaget ska göra med sitt lokstöd, en ishall föreslår madde. Erik undrar om 
Madelein föredrar kepsen framvänd eller bakvänd. Frammåt, annars blir hennes pappa 
arg. Föredrar innebandy framför hockey om hon ska spela själv. Elin läser upp 
valberedningens nominering. Jonatan öppnar upp för diskussion. Hannes säger att 
ishockey är som innebandy fast coolare. Olle tycker det verkar fett med Peter Forsberg. 
Mötet väljer enhälligt in Madelein som kassör i Tdlaget som vill tacka Gunde Svan för 
inspirationen. 

  
 Valberedningen nominerar Oliver Palmberg som ledamot för TDlaget. Anna Grafström 

och Amelie Nordh nominerar sig själva. De presenterar sig. Amelie kommer från Stehag, 
älskar att sporta. Har tävlat i orientering och bågskytte. Oliver gillar att spela innebandy. 
Anna kommer från Lerum, har spelat mycket fotboll och åkt lite konståkning. Olle undrar 
om Amanda har skjutig pilbåge från en häst, hon har inte gjort det själv men sett det. 
Jesaja undrar om favoritgren i OS. Om innebandy hade varit en OS-sport hade det varit 
den svar Oliver. Anna svarar dresyr och Amelie säger bågskytte. Calle undrar vart man 
ska ha sina hästar, inte i frysen svarar Anna. Ludvig undrar om vad de tänkt sig för 
ansvarsområden, Oliver vill vara matrialare, Amelie vill vara pr-ansvarig och Anna vill 
vara målis. Karin undrar vilka dom ser upp till, Gunde. Elin läser upp valberedningens 
nominering för Oliver. Rosman öppnar upp för diskussion. Anton är sugen på att se vilka 
aktiviteter som kommer vara på passen. Mötet väljer enhälligt in Oliver, Amelie och 
Anna till ledamöter i Tdlaget.  

  

  



11. Övriga frågor 
 Sofia undrar om vad som händer om inte TDnollk fylls. Pateter finns säger Lisa. Amelie 

undrar varför det varit så tyst på fredagluncher, Olle säger att det är fredagsstäd men ny 
låt. Anton undrar om ettan kan få Tdgrön efter sommaren, det får man ta upp med 
dagman. Amelie undrar när det bestämts att låten skulle bytas. Det var bara en 
engångsgrej säger Olle. Olle säger att om det är någon som undrar vad det innebär att sitta 
i TdnollK så kan man prata med gamla och nya nollk samt styret för info.  

  
12. Mötets avslutande 

 Jonatan förklarar mötet avslutat. 


