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1.         Mötets öppnande 

Pontus Holmgren öppnar mötet. 

2.         Val av 

a. -        Mötesordförande 

Pontus Holmgren nominerar Pontus Holmgren till mötesordförande. 

Mötet godkänner Pontus Holmgren till mötesordförande. Pontus 

Holmgren presenterar sig själv. 

 

b. -        Mötessekreterare 

Pontus Holmgren nominerar Linnea Larsson till mötessekreterare. 

Linnea Larsson accepterar nomineringen. Mötet väljer in Linnea 

Larsson till mötessekreterare. 

c. -        Två justeringsmän tillika rösträknare 

Gustav Brogren nominerar sig själv. 

Lucas Tengvall nominerar sig själv. 

Mötet väljer in dem. 

 

3.        Föregående mötes protokoll 



Inga synpunkter eller frågor på tidigare mötesprotokoll. Mötet finner det 

behörigt anslått. 

4.         Mötets behöriga utlysande 

Pontus Holmgren frågar om mötets behöriga utlysande. Mötet finner mötet 

behörigt utlyst. 

5.         Fastställande av mötesordning 

Pontus Holmgren går igenom mötesordningen. 

6.         Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

7.         Anna yrkar på att lägga till en meddelande punkt, p.r.o.sex. 

        Pontus yrkar på att lägga till en meddelande punkt, verkstäderna.  

8. Adjungeringar 

Inga adjungeringar. 

 

9.         Meddelanden 

a. Verkstadsinfo 

 Hans Sjöberg presenterar sig själv. Tänker informera om verkstäderna, 

en på kandidaten och en vid MT-TD. Visar powerpoint med 

information. Mer information kommer via canvas.  

 

b. p.r.o.sex. 

Det var bättre förr. 

 

10.         Inval 

a. valberedningen 

Emma Asker nominerar sig själv. 

Kasper Palmqvist nominerar sig själv. 

Sofie Ansgar nominerar sig själv. 

 

De nominerade presenterar sig själva.  

Ludvig Andersson frågar vad den största utmaningen kommer bli? 



Kasper säger att det kommer vara en utmaning att vara rättvis, Sofie 

instämmer och tillägger att det kan vara svårt att bedöma personer man 

inte känner. Emma säger att det kan vara svårt med rätt frågor. 

 

Alice  Eriksson frågar vilka egenskaper de har som kan bidra till 

valberedningen. 

Emma säger bra med varierad grupp och några från ettan samt även att 

hon kommer vara opartisk. Kasper säger han kan hjälpa till och bidra 

så valberedningen kan få en bra bild över alla som söker. Sofia säger 

att det är en kul utmaning, svårt att var objektiv men kul att hjälpa till.  

 

De nominerade lämnar rummet. 

 

Mötet väljer enhälligt in de nominerade. 

 

11.         Propositioner 

12.         Motioner 

a. Sittande styrelseledamöter i valberedningen. 

Ludvig presenterar motionen. Generellt så är det ingen god 

föreningssed om styret sitter i valberedningen men om platserna inte 

fylls så ska två från styret kunna sitta i valberedningen.  

 

Mötet godkänner motionen. 

 

13.         Övriga frågor 

Ludvig andersson informerar om att aspperioden börjar nu och när ledamöter 

från valberedningen är på en asp så är man där som privatperson och inte som 

valberedningen. 

 

Lucas Tengvall berättar att CreaTD har lånat en 3D skrivare, och om man vill 

låna ska man höra av sig till CreaTD så allt går rätt till. Gustav Brogren 

tillägger att de kommer komma en enkel utbildning. 




