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1. Mötets öppnande 
Julia Molin välkomnar alla och öppnar mötet.  

2. Val av 
a. mötesordförande 

Julia Molin nominerar Adam Rasmussen till mötesordförande. Mötet 
godkänner Adam Rasmussen som ordförande.  

b. mötessekreterare 
Adam nominerar Malin Forssberg till mötessekreterare, eftersom Moa 
Holmgren är frånvarande. Malin accepterar nomineringen. Mötet väljer in 
Malin Forssberg till mötessekreterare.  

c. två justeringsmän tillika rösträknare 
Adam förklarar innebörden av två justeringsmän tillika rösträknare 
frågar om någon kan tänka sig vara det.   
Hanna Cervak och Carl Winberg Bergman nomineras. Mötet väljer 
in dem.  
 

3. Föregående mötesprotokoll 
Adam förklarar att förra mötesprotokollet inte blivit anslaget i tid på grund 
av att det  inte blivit justerat. En sammanfattning om föregående protokoll 
läses upp och styret säger att de ska bättra sig.  
  

4. Mötets behöriga utlysande 
Adam Rasmussen frågar om mötets behöriga utlysande. Mötet finner mötet 
behörigt utlyst. 
 

5. Fastställande av mötesordning 
Adam går igenom mötesordningen.  
Närvarolista har även i detta skede skickats ut.  



 
 

6. Fastställande av dagordning 
Adam konstatera att dagordningen ska ha varit anslagen sedan tidigare.  

 
Olle Collinder vill lägga till en punkt under meddelanden, det vill säga punkt 
9m. Meddelande från p.r.o.sex.  
Mötet finner att tillägg från p.r.o.sex. kan fastställas. 

 
7. Adjungeringar 

  Matilda Svensson- Ordförande i prosex, A- sektionen 
Mötet bevilja närvarande och yttranderätt för Matilda.  

 
8. Revisionsberättelser 

a. Alice Johansson & Erik Marberg (TD-Styret 2016) 
Alice Johansson beskriver verksamhetsåret 16/17. Förklarade bland 
annat att styret arrangerade Pub under mottagningen, för att även få 
in mastern. Studentrösten ägde rum samt SMART i Linköping med 
m- och z- styrena ägde rum under hösten. 
Eftersom programansvarig Örjan avgick bidrog styret till att 
studenternas röster blev hörda och Andreas Dagman tillsattes. 
Julbordet arrangerades, det skrev på propositioner, tog in en 
föreläsare från Akademihälsan under våren då Teknisk Design är den 
mest stressade sektionen. Höll ännu en gång i studentrösten.   

 
Erik Ingemarsson anser att bokföringen är väl utförd av Erik 
Marberg. Fattades något kvitto, men det var inga stora summor så det 
var okej. 
Både Erik och Joanna Garp rekommendera Erik och Alice 

ansvarsfria. 
 

Adam undrar om någon har frågor och anton Linder undrar vad de 
haft för ansvar sedan 16/17 och Adam förklarar att de reglerat i 
styrdokument. 

 
Mötet beviljar sedan Alice och Erik ansvarsfrihet.  

 
9. Meddelanden 



a. Kårledningen 
Hälsar och förklarar vem han är och att han ska “infobomba”.  
Förklarar att det finns ute en undersökning, ATEC, som är en 
arbetsgivarenkät. Detta innebär att kåren frågar medlemmar vad vi 
tycker om företag, och sedan tar in företag medlemmar bryr sig om. 
Därmed är det viktigt att fylla i. 
Dessutom finns över 40 olika sätt att engageras sig i kår och man kan 
dessutom engagera sig på heltid om man vill ha pluggpaus.  
13 december betyder på Chalmers att det blir “ett jäkla tjohej i 
kårhuset”. Det bjuds på sång och skönsång, lussebullar glögg. 7 på 
morgonen.  

 
b. TD-styret 

Julia Molin förklarar att vi har varit på SMART, i Linköping. Det 
diskuterades bland annat jämlikhet, alkoholkultur och mycket annat 
bra vi tar med oss. Vi hade även studentrösten, där vi hade fokus: 
engagera sig i sektionen, där vi vill inkludera fler och att folk 
engagerar sig, om så bara lite.  

 
Wilhelm visar ekonomin och förklarar att vi sänker priset på bil-TD 
för alla TD-studenter. från 3 till 2 kr per timme (vilket var fel). 
Detta eftersom vi får in mycket pengar för bil-TD. 
I övrigt ser det bra ut och vi ligger inom budget.  
Förklarar även att vi skickat in en äskning om spelförening då vi i 
styret efter SMART ansåg att det saknas en  förening som inte är så 
alkoholcentrerad. Vi hoppas på att den går igenom då det skulle bidra 
till god sammanhållning.  

 
Marberg undrar varför styret äskar för pengar när det finns så mycket 
redan och Wilhelm svarar att det inte fanns med i budgeten för året.  

 
Ellen Friborg uppmanar alla att komma på julbordet. Styret infar 
under morgondagen och det finns ett event på Facebook.  

 
c. SNTD 

Ellen förklarar att de arrangerat bokbytardag där de gav ut 
chokladbollar till de som svarat på kursenkäterna, vilket de också 
kommer att, fortsätta med det.  



  
d. TD-jobb 

Lisa Rooth förklarar att de öppnat anmälan till mentorsprogram, 
som slutar 14 december. Givande, Kul och bra på alla sätt.  

 
e. prosex. 

Matilda Svensson tackar till alla som kom på deras arr och informerar 
att det är en asp imorgon 12:00 under lunchen i TD-mys. Vill man gå 
på eftermiddagslektionen går det bra. De arrangerar även julsittning 
med IT 18 dec. Mer information kommer på facebook.  

 
f. TDnollK 

Axel Sabel tackar de som kom på deras aspar, tyckte det var jättekul 
och hoppas även asparna tyckte det. Berättade även att nuvarande 
samt några pateter i TD-noll-K arrangerar spelpub efter 
sektionsmötet och uppmanar alla att komma.  

  
g. TDlaget 

Amelie Nordh säger att hon hoppas maten smakat bra. Tackar för 
deras asp i måndags och informerar att de har en ny den 5 december. 
Fotboll står på schemat under fredagspasset.  

  
h. Inspektor 

Mikael Lindén presenterar sig och förklarar vad en inspektor är. 
Hörde att det är mycket stress och att fika ska vara bra för det. Han 
har därmed preppat inför varje advent med fika till sektionen. 

 
i. Trädgårdstomtarna 

Trädgårstomtarna finns kvar, men närvarade inte under mötet. Det 
konstaterades att det finns många fina välmående växter på våningen.  

 
j. Verkstadsgruppen 

Julia Molin förklarar att det startats en ny grupp. Den förra höll lite 
ordning, men den nya samarbetar även med programmet och en 
person har anställts som kommer jobba med detta. Lukas i tvåan och 
Gustav i ettan ingår i den nya gruppen. 

 
k. ReqruiTD 



Lisa förklarar att det är det nya TDig, men att de inte har mer att säga 
för tillfället.  

 
l. TD-foto 

Matilda schultz informerar om att om man är intresserad av foto, är 
det bara att prata med henne eller kontakta dem. 

m. (tillagd punkt) 
Olle Collinder uttrycker att det var bättre förr.  

 
En ordningsfråga kommer in av Frej som undrar om det är dags för fika. Det 
beslutas att det är lite väl tidigt, och Frej uttrycker sig back och ta tillbaka vad 
han sa.  

 
10. Propositioner 

a. Proposition 1 - redaktionella ändringar SNTD 
Ludvig Andersson förklarar att propositionerna suttit uppe sedan i 
måndags, samt att de ligger uppe på facebook.  

 
Den första propositionen handlar om att det står att SNTD har en 
kassör, vilket de  ej har. Övriga i SNTD utöver kassör och ordförande 
beskrivs vara medlemmar, men vi anser att de bör kallas ledamöter då 
de blivit invalda. Vi vill även ta bort punkten att de inte har ansvar att 
ta fram kursrepresentanter.  

 
Mötet godkänner propositionen.  

  
b. Proposition 2 - åligganden SNTD  

  
Julia förklarar att programmet har glömt bort att ta fram 
kursrepresentanter, och uttrycker därmed att SNTD ska se till att det 
blir gjort. 

 
 

Carl undrar om det är SNTD:s fel om kursrepresentanter inte utses, 
men Ludvig förklarar att det inte uttrycks specifikt när SNTD ska 
meddela. 

 
Därefter godkänner mötet propositionen.  



 
c. Proposition 3 - Kassör SNTD 

Ellen förklarar att styret sköter SNTD:s ekonomi och att det därmed 
ska ändras i reglementet att ordföranden i SNTD ska ha samråd med 
kassör i styret.  

 
Mötet godkänner propositionen.  

 
PAUS under 15 minuter. 

 
Adam öppnar mötet igen och uppmuntrar de som inte skrivit på 
närvarolistan än at att göra det.  

 
Han förklarar även att de propositioner som berör ändring i stadgarna måste 
röstas igenom under två möten, medan ändringar i reglementet kan 
bestämmas under ett möte. .  

 
d. Proposition 4 - Mandatperiod för SNTD 

Ludvig förklarar att mandatperioden för SNTD bör vara densamma 
som för styret och mötet godkänner propositionen.  

 
e. Proposition 5 - förtydligande kring interna besult, inköpspolicy 

Ludvig förklarar en ändring i reglementet, att ett förtydligande 
angående att föreningar med egen kassör får ha ett internt möte 
angående summor mellan 2000-7000 kr. Det är alltså den berörda 
föreningen som får ta ett beslut.  

 
Det anses vara en rimlig tolkning och mötet godkänner 
propositionen. 

 
f. Proposition 6 - maxantal förtroendeposter i sektionsförening 

 
Julia förklarar att vi vill införa ett maxantal för föreningar, och inte 
bara en minimum.  

 
Det påpekas att om man vill ha en mycket hög gräns finns det inget 
som stoppar det.  

 



Mötet godkänner propositionen. 
 

g. Proposition 7 - anslag av styrelseprotokoll 
Julia förklarar att det är en stadgeändring angående anslag av 
protokoll. Efter varje tisdagsmöte ska ett protokoll sättas upp. detta 
har inte efterföljt under de senaste åren och det verkar inte heller 
finnas några större behov för det. Därmed ska det ändras att detta 
inte behöver ske, men att man kan begära att få ut ett protokoll om 
man vill. 

 
Axel undrar hur lång tid det får ta innan man får ut ett protokoll och 
Ludvig svarar så fort som möjligt. Julia påpekar att man får skicka in 
en motion om man har åsikter kring det.  

 
Det diskuterades även vart dessa protokoll lagras och styret förklarar 
att de lagras på drive, med Gsuite, vilket Oskar från kåren anser 
räcker.  

 
Mötet godkänner därefter propositionen.  

 
h. Proposition 8 - byta ordet förening till kommittée 

Julia beskriver att det som i stadgarna anses vara kommittéer nämns 
som föreningar på Teknisk design. 

 
Det diskuterades vilka så kallade föreningar som är komittéer och att 
TD-jobb ska bli ett utskott, likt SNTD.  

 
Olle Collinder undrar om LOK-stöd spelar någon roll för TD-laget 
och får som svar att det är sektionen som rent formellt får LOK-stöd. 

 
Adam anser att det är en mycket god idé att separera komittéer och 
föreningar och berättar en historia om drakbåtskommitee. ta in 
drakbåt. rörigt med kommitté, var en grupp. 

 
Frej undrar om det är ett problem att det heter kaffekommittén? 

 
Julia och Adam anser att det inte gör det, men Frej påpekar att det 
kanske är svårt att veta för exempelvis nya studenter.  



 
Lisa säger då att namnet ska ses över.  

 
Alice uttrycker även att man får ändra prosex.s logga angående att de 
är Chalmers  snyggaste förening.  

 
Adam undrar om det finns fler frågor och efter att det inte fanns 
godkände mötet propositionen. 

 
11. Motioner   

Inga motioner.  
12. Inval 

a. extra inval till valberedningen 
Alice Johansson uttrycker att valberedningen vill ta in extra personer 
för att underlätta invalen, samt att det eventuellt kommer ske 
avhopp.  
Alice nominerar sedan Frej Ramberg och Olle Collinder.  

 
Adam frågar om det finns ytterligare intresserade, men det gör det 
inte så Frej och Olle får komma ner och svara på frågor.  

 
Olle och Frej prsenterar sig, och har båda varit aktiva i sektionen 
sedan tidigare. 

 
Olle vill klura ut hur allt ska bli bättre och smidigare för vidare bättre 
resultat.  

 
Frej har varit och är aktiv och anser därför att det är lämpligt att bidra 
med de erfarenheter han har till valberedningen. Frej får frågan om 
hans insats i SNTD kan påverkas, men Frej anser att han kommer 
ligga på samma nivå som innan 

 
Frej och Olle får gå ut ur rummet och mötet väljer enhälligt in dem 
och de får komma in igen.   

 
 

13. Övriga frågor 
Olle Collinder undrar om det finns något maxantal i valberedningen. 



 
Julia Molin svarar att det ej är en sektionskommitté  

 
Olle undrar även om en självriskfond kan skapas för TD-bilen.  

 
Lisa Rooth förklarar att nytt leasingavtal är på gång och att det är en värd 
fråga att ta upp. 

 
Det har funnits en fond sedan tidigare, men tagits bort då för många inte var 
tillräckligt försiktiga och för många krockar ägde rum.  

 
Olle föreslår att man betalar en liten del självrisk till styret istället för hela 
självrisken och att fonden täcker upp, men man betalar en del själv 

 
Joanna förklarar att det finns gamla anteckningar från 16/17 angående detta 
om så önskas.  

 
Mikael Lindén tyckte spel var en kul grej och kunde ta in tips från vänner om 
så önskas. inspektor. 

 
14. Mötets avslutande 

Adam förklarar mötet avslutat. 
  
  


