
 
  

Mötesprotokoll Extrainsatt Sektionsmöte 
TD-gul, 12:30, 2018-02-21 
 
1. Mötets öppnande 

 Olle Lindhén välkomnar till mötet och förklarar mötet öppnat. 
  

2. Val av 
a. Mötesordförande 

 Olle nominerar sig själv. Mötet godkänner 
  

b. Mötessekreterare 
 Olle nominerar Mattias Hallin, mötet godkänner 
  

c. Två justeringsmän tillika rösträknare 
 Ludvig Andersson och Lisa Rooth nominerar sig själva, 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. Fastställande av dagordning 
 Mötet godkänner dagordningen 
  

7. Adjungeringar 
 Ida Almlöv adjungeras in med närvaro- och yttranderät.  
  

  



8. Meddelanden 
a. TD-job 

 Gustav berättar om lunchföreläsningen som är på lofted nästa vecka. Samma dag som CM 
i colleyboll. Prata med gustav om man vill vara med på båda. Gratis fika.  

  
b. Tdlaget 

 Ludde säger att man ska pratra med TDlaget om man vill vara med. Kontakta TDlaget 
eller prosex om man vill vara med på ekaks häfv. Uppmanar alla att svara på TDlagets 
enkät.  

  
c. prosex. 

Matilda uppmanar alla att spara 17:e mars i sina kalendrar 
 

9. Inval 
a. TDnollK 

 David Dahlberg nominerar sig själv till ledamot. David presenterar sig själv. Tycker om 
att spela musik och fotografera. Är från Lerum och kommer direkt från gymnasiet. Tycker 
det verkar som en otroligt rolig grej. Gillar skådespel, spex och människor. Anton säger 
att David är väldigt lämpad. Mötet väljer enhälligt in David till ledamot i TDnollK. Han 
tackar för förtroendet. 

  
10. Eventuella personval 

  
11. Propositioner 

 Finns inga 
  

12. Motioner 
 Motion har inkommit om att tidigarelägga valberedningens inval till första sektionsmötet, 

dvs under lp1. Anton tycker att det låter rimligt. Finns både för och nackdelar. 
Nomineringarna måste ske lv3 och intervjuer måste ske under lv2. mötet röstar för 
enhälligt för motionen.  

  
13. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 
  

14. Mötets avslutande 
 Olle förklarar mötet avslutat. 

  



 

Motion: Tidpunkt för inval av valberedningen 
 
Bakgrund 
I dagsläget är valberedningens inval reglerat i sektionens stadgar och måste ske under 
andra ordinarie sektionsmöte, alltså i läsperiod två. Inför årets inval av sektionsföreningar 
planerades en tidigareläggning av invalsmötet; den knappa tid mellan detta och 
valberedningens inval förhindrade dock tidigareläggningen, då denna skulle gett 
valberedningen för lite tid för en gedigen beredningsprocess. 
Värt att tillägga är även att valberedningen i dagsläget är färdiga med sitt huvuduppdrag 
efter sektionstyrets inval i läsperiod fyra. Kvarstående arbete är därefter endast beredning av 
nästa års valberedning.  

 
Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 
att det i Teknologsektionen Teknisk Designs stadgar 4:4:2 ändras från: ”Det 

åligger sektionsmötet att på andra ordinarie höstmötet välja valberedning.”  
till: ”Det åligger sektionsmötet att på första ordinarie höstmötet välja 
valberedning.” 

 
Motionärer genom 
_____________________    
Erik Gunnarsson 
 
_____________________    
prosex. 2017 
TDlaget 2017 
TDnollK 2017 
Teknisk Designs Valberedning 

  


