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1. Mötets öppnande 

 Olle Lindhén välkomnar till mötet och förklarar mötet öppnat. 
  

2. Val av 
a. Mötesordförande 

 Olle nominerar Erik Marberg till mötesordförande. Mötet godkänner Erik som 
mötesordförande. 

  
b. Mötessekreterare 

 Erik nominerar Mattias Hallin till mötessekreterare. Mötet godkänner. 
  

c. Två justeringsmän tillika rösträknare 
 Karin Nilsson och Hannes Mäki väljs in till justeringsmän. 
  

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

4. Mötets behöriga utlysande 
 Inga synpunkter. 
  

5. Fastställande av mötesordning 
 Pontus går igenom mötesordningen. 
  

6. Fastställande av dagordning 
 Olle ber om att få lägga till punkten inval av revisorer som punkt 11a. Anna ber att få 

lägga till meddelande från p.r.o.sex. till punkt 11m. 
  

7. Adjungeringar 
 Inga adjungeringar. 

  



8. Meddelanden 
a. TD-styret 

 Vi har lite tid kvar men fortfarande en del att göra. Filip berättar att det är en psykosocial 
arbetsmiljörond på gång. Vill ha en representant från mastern och en från kandidaten på 
rundan. Sara berättar om ekonomin, vi kommer förmodligen gå ca 10000kr plus.  

  
b. SNTD 

 Anna uppmanar folk till att nominera sig till sig SNTD. Anna berättar om vilka 
antaganden man har som ordförande i SNTD. 

  
c. TD-jobb 

 TD-jobb har fixat påskägg, kaffespons och annardnat TD-bucklan. Är väldigt nöjda med 
eventet och vill tacka sina puffar. Gustav berättar om vad man har som antagande i styret 
som TD-jobb.  

   
  

d. TDlaget 
 Hoppas linstacosen var god. Förra fredagen spelade de brännboll, uppmanar folk att 

komma på passet på fredag. Folk ska höra av sig till TDlaget om man vill vara med i olika 
CM. Håller en eftersektionsmötetpub efter mötet. Tdlaget presenterar sin 
verksamhetsplan. Mötet godkänner den. Visar en film. 

  
e. prosex. 

 Jobbar för fullt, preppar för att arrangera sin CM-sittning. Den andra juni kommer de ha 
en sommarsits. Står med i tdkalendern. De presenterar sin verksamhetsplan. Mötet 
godkänner verksamhetsplanen. Visar en film.   

  
f. TdnollK 

 Tackar alla som deltog på phadderkvällen, infon finns även i deras facebookgrupp. 
Uppmanar folk till att anmäla sig till att vara phadder. Presenterar sin verksamhetsplan. 
Mötet godkänner. Visar en film.  

 
g. JämTD 

  Presenterar sig och vad de gör. Nästa vecka kommer de bjuda på fika eftersom de fått så 
många svar på sin enkät om jämlikhet på TD. De vill bli fler och uppmanar folk att vara 
med i JämTD.  

  
h. Kårledningen 

 Josefin sitter som vice kårordförande är här istället för Johanna. Har lite meddelanden. På 
fredag öppnar fum-valet som är kårens högst beslutande organ. Uppmanar folk att 
engagera sig i kårföreningar. Många har aspning nu. Snart dags för att lämna in 
teknologäskningar, finns ca 100000kr per termin att delas ut per termin. Måste vara inom 
arbetsmarknad, utbildning eller studiesociala områden. Uppmanar att höra av sig om man 
har ett projekt man vill göra under höstterminen. Berättar om ett jämlikhetspris som delas 
ut i höst.  

  



i. Trädgårdstomtar 
  Inget meddelande 
   

j. TDig 
  Tdig har snart asp. Berättar att de är anställda av programmet och vad de gör.  
  

k. TD-foto 
 Bilder från Tdbucklan kommer ut inom kort. Jobbar på med programmets hemsida, 

uppmanar fler till att vara med.  
  

l. Inspektor 
  Ingen inspektor här 
  

m. P.r.o.sex. 
 Det var bättre förr 
  

9. Propositioner 
 Inga propositioner har kommit in. 
  

10. Motioner 
 Erik berättar vad motionen handlar om. Mötet röstar för andra gången igenom motionen 

om tidigarelagt inval av valberedningen. Se bilaga 1. 
 
Olle yrkar på att ajournera mötet i en kvart, mötet godkänner. 
Erik förklarar mötet åter öppnat. 
 
11. Inval 

 Olle berättar om invalssittuationen runt kassörsposten.  
  

b. Revisorer 
 Joanna Garp och Erik Ingemarsson nominerar sig själva till revisorer. Mötet röstar in 

Joanna och Erik till lekmannarevisorer 
  

c. TD-styret. 
 Valberedningen nominerar Julia Molin till ordförande i TD-styret. Julia presenterar sig. 

Är från Örebro, gillar chips och cola. Suttit i prosex men vill engagera sig på något annat 
sätt. Vill jobba för att involvera icke föreningsaktiva i aktiviteter. Julia lämnar rummet 
och valberedningen läser upp sin motivering. Mötet väljer in Julia till ny 
sektionsordförande. 

 
Ingen har sökt till kassör. 
 
Valberedningen nominerar Signe, Moa och Malin till ledamöter i Tdstyret. Wilhelm 
nominerar sig själv. De nominerade presenterar sig själva kort. Berättar vad de har som 
mål med sitt styrelseår. Malin vill jobba med sammanhållningen, Moa med. Signe vill 
jobba för att minska stressen. Wilhelm vill förbättra hemsidan. De nominerade lämnar 



rummet och valberedningen läser upp sin nominering för Signe, Moa och Malin. Elin 
berättar även om Wilhelms arbete i valberedningen och att han är en toppenkille. Mötet 
väljer in Moa, Signe, Malin och Wilhelm till ledamöten i TD-styret. 
 
Olle berättar om att det måste finnas en kassör i TDstyret och en ordförande i SNTD för 
att sektionen ska få finnas.  

  
d. TDjobb 

Lisa Rooth nominerar sig till ordförande i TDjobb. Lisa presenterar sig. Går i TD2 och 
har suttit i nollK. Tycker Tdjobb verkar kul. Lisa tycker kaffe är viktigt, vill upprätthålla 
gratis kaffe. Karin undrar om Lisa har ett starkt LinkedIn game, Lisa säger att hon är bra 
på att stalka via facebook, google och linkedin. Mötet väljer in Lisa Rooth till ordförande 
i Tdjobb.  
 
Johanna Been, Lovisa Sköld, Hanna Cervak och Madeleine Åsblom nominerar sig själva 
till ledamöter i Tdjobb. De presenterar sig kort. De håller med om Lisas ideer och visioner 
om lunch/liknande på företag. Mötet väljer in Madeleine, Hanna, Lovisa och Johanna till 
ledamöten i Tdjobb. 
 

e. SNTD 
 Ellen undrar om det går att dubbla TdnollK med ordföranderoll i SNTD. Josefin från 

kåren berättar vad som förväntas av en sektion och en studienämnd. Lisa nominerar 
Johannes till ordförande i SNTD. Känner sig inte reda att säga ja att sitta som ordförande i 
SNTD. Ellen nominerar sig till ordförande i SNTD. Ellen presenterar sig själv. Suttit i 
prosex, sitter i nollk och vill sitta i SNTD. Ellen lämnar rummet. Olle yrkar på att ta in 
Ellen till diskussionen. Olle briefar Ellen om diskussionen. Mötet diskuterar nu öppet 
med Ellen om att sitta dubbelt i både styret och nollk. Erik begär streck i debatten. Mötet 
röstar för att dra streck i debatten efter ca 12 namn. De flesta är för att rösta in Ellen som 
ordförande men vissa är oroliga att hon tar på sig för mycket ansvar, mest för hennes egen 
skull. Det finns medlemmar som vill hjälpa och stötta Ellen. Mötet röstar för att gå vidare 
till inval av Ellen. Mötet röstar för öppen votering. Majoriteten av mötet röstar in Ellen 
till ordförande i SNTD.  

  
 Carl Wingren Bergman och Amelie Nordh nominerar sig till ledamöten i SNTD. Båda är 

taggade på SNTD och tror det kan hitta fler ledamöten till det extra invalsmötet. Carl och 
Amelie lämnar lokalen. Mötet röstar in Carl och Amelie till ledamöten i SNTD.  

  
12. Feskarstipendiet 

 Olle läser upp motiveringen till vinnaren. Elias Lind fick stipendiet och tackar väldigt 
mycket för motiveringen. Han uppmanar även alla om att höra av sig om man vill 
engagera sig i UX-kursen.  

  
13. Övriga frågor 

 Elias Jansson hoppas alla har blivit inbjudna till Teknologsektionen Teknisk Designs 
facebooksida. 

  



14. Mötets avslutande 
 Erik förklarar mötet avslutat. 



 
Motion 

2018-02-16 
Erik Gunnarsson 

 
 
 

 

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 


