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1. Mötets öppnande 
Julia Molin öppnar mötet. 
 

2. Adjungeringar 
 

3. Val av 
a. mötesordförande 

Julia Molin nominerar Olle Lindén. 
Mötet väljer enhälligt in Olle till ordförande.  

  
b. mötessekreterare 

Olle Lindén nominerar Moa Holmgren. 
Mötet väljer enhälligt in Moa till sekreterare. 

 
c. två justeringsmän tillika rösträknare 

Carl Wingren Bergman och Hanna Cervak väljs enhälligt in till justeringsmän tillika 
rösträknare. 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Mötet finner föregående protokoll behörigt anslått. 
 

5. Mötets behöriga utlysande 
Mötet finner mötet behörigt utlyst. 
 

6. Fastställande av mötesordning 
Ludvig Andersson går igenom mötesordningen. 
Mötet godkänner mötesordningen. 
 

7. Fastställande av dagordning 
Julia Molin stryker punkt 8 och punkt 11. 



Mattias Hallin kaffekommitden 
Tobias Rouletted speförening  
 
Mötet godkänner dagordning med ändringar. 
 

8. Meddelanden 
 

a. TD-styret 
Haft tackkalas, asp, studentrösten, SMART. Tackar för året.  
Ekonominytt med Wilhelm. Väntar på att ett antal fakturor ska 
komma in vilket gör att det ser sämre ut än vad det egentligen är. 
 

b. SNTD 
Taggade på att få barn ikväll. 

 
c. TD-jobb 

Fixat ägg till äggjakten. Ska avsluta mentorskapsprogrammet. 
Taggade på nya TDjobb.  
 

d. prosex. 
Haft ETraj och pubrunda 
Verksamhetsplan: Minst en festlighet per lp, delta i arrangerandet av 
mottagningen, erbjuda aktiviteter utanför studierna för studenter, 
vegetarisk mat, sprida sektiones färg på Chalmers, genomföra CM, 
fylla KT-kylen, sommarsittning, ETraj varje lp, pub i tågvagnen samt 
asptillfällen.  
Film. 
 

e. TDnollK 
Tackar alla som kom på phadderinf. Finns info för dem som missade 
på sektionens sida. 
Verksamhetsplan: Hitta sponsorer under våren, utforma och skicka 
in nollmodul, nolleuppdrag, phadderinfokväll, tillverka arbetskläder, 
hålla i en phadderutbildning 26 maj i bastun, göra budget, planera 
arrangemang under mottagningen, utforma schema för 
mottagningen, hålla kontinuerlig kontakt med MK, kontakt med 
styret kontinuerligt, skicka ut nollmodul och enkät samt ringa alla 



nollan, dela in phaddergrupper, phadder-kick off, arrangera och 
utverdera mottagning, hålla i aspar och göra en utvärdering.  
Film.  
 

f. TDlaget 
Tackar alla som varit på fredagspassen.  
Hållit i en inspirationskväll.  
CM i stafett samt CM i fotboll snart. Man hör av sig till TDlaget om 
man är intresserad. 
Verksamhetsplan: Hålla i fredagspass och extrapass, extraarr varje lp, 
pub efter sektionsmöte from lp 1, arr under mottagningen, arrangera 
CM i beach volley, dra ihop lag till CM, aspar, skidresa med ZIK och 
gyckel vid sittningar. 
Film.  
 

g. Kårledningen 
Film. 
Tackar för året som sektionskontakt till TD.  
Kåren styrs genom kårfullmäktige. FUM-valet öppnar 29 april. Kan 
rösta på www.fumval.se. Man kan även söka till kåren eller kårens 
kommittéer. Man kan gå in i öltältet även om man inte bygger 
cortége. Man kan nu söka utbildningsområdesrepresentant, kontakta 
styret. Man kan söka pengar hos kåren fram till 17 maj, man kan få 
för allt utom prylar. EQSUS, stipendie för jämlikhet/ jämställdhet/ 
hållbarhet osv.  som man kan nominera till. 
 

h. Inspektor 
Ej närvarande men Signe läser upp meddelande: Njut av valborg och 
sommarledighet. 
 

i. CreaTD 
Jobbar på med verkstäderna. Kommer få pengar för nya verktyg och 
söker även spons. Bygger bord till TDmys, bara höra av sig om man 
är intresserad. 
 

j. RecruiTD 
Maila om man vill vara med i RecruiTD nästa år. Nuvarande sittande 
är Lisa Rooth, Anton Linder och Amanda Djäknegren. 

http://www.fumval.se/


k. JämTD 
Söker nya medlemmar. Sitter uppe posters på TDvåningen med info.  
 

l. TD-foto 
Inget att säga 
 

m. Möbleringsgruppen 
Har varit och shoppat lite, men behöver shoppa lite mer. Vill man 
vara med kan man prata med Lisa 
 

n. RouletteTD 
Spelförening i uppstartsfas på sektionen. Ska köpa in roliga spel. Om 
man vill vara med hugger man tag i Tobbe eller Jesaja. Välkomna att 
höra av sig med åsikter och förslag på namn till föreningen.  
 

o. Kaffekommittden 
Kul att många dricker kaffe. Pris till årets kaffedrickare Frej Ramberg 
som streckat för totalt 550 koppar. Behövs nya medlemmar i 
kommittén nästa år, håll utkik. 
 

 
9. Propositioner 

a. Proposition om stadgeändring - Sektionsföreningar 
Ludvig Andersson läser upp propositionen.  
Sitter uppe på anslagstavlan på kandidaten.  
Skillnad från kommitté är att en förening kan ha både en styrelse och 
medlemmar medan kommittén endast utgörs av styrelsen.  
Mötet godkänner propositionen enhälligt. 

 
10. Fêskarstipendiet 

Motivering: Utan åligganden eller liknande har han startat upp kaffekommitén som 
bidrar till ökad sammanhållning. Har varit behjälplig mot sektionen i kontakt med 
företaget Alten och med rutiner kring bilen.  
 
Mattias tackar och hoppas att kaffekommittden lever vidare. 
 
Ludvig Andersson yrkar på att mötet ajourneras 15 min. 
Mötet röstar ja.  



 
Olle Lidén återupptar mötet. 
 

11. Inval  
Julia Molin förklarar hur invalet går till.  
Inga frågor. Valberedningen kommer att ge rekommendation för tänkt post 
till ledamöter i styret. 
 

a. TD-styret 
 
Ordförande 
Alice från valberedningen nominerar Pontus Holmgren till 
ordförande i TD-styret. Pontus godtar nomineringen.  
 
Eri Pontus Holmgren, 24 vårar men fyller 25. Från Umeå. Flyttade 
till Göteborg 2014. Läst på GU tidigare. Vill vara med i styret då man 
får en inblick i hela sektionens verksamhet och studenternas mående 
samt har möjligheten att bidra till att göra det bättre. 
 
Julia: Finns det några frågor som känns speciellt viktiga? 
Jämställdhetsfrågor och jämlikhet. 
Att alla som vill vara med i något ska få vara delaktiga i sektionen. 
 
Den nominerade lämnar rummet. 
Diskussion.  
 
Mötet väljer enhälligt in Pontus Holmgren till sektionsordförande.  
 
 
 
Kassör 
Valberedningen nominerar Alice Eriksson.  
 
Alice har bott i Göteborg i drygt två år och läst på GU tidigare. Går i 
ettan och har trivts bra i sektionen, nu vill hon bidra med att ge något 
tillbaka. Saknar tidigare erfarenhet men är duktig på kommunikation 
och struktur vilket hon anser gör henne lämplig. 
 



Wilhelm: Hur kommer ekonominytt se ut? 
Alice: Vi får se. Hög ribba. 
 
Den nominerade lämnar rummet.  
Diskussion.  
 
Mötet väljer enhälligt in Alice Eriksson till kassör.  
 
 
 
Ledamöter 
Valberedningen nominerar Tobias Edholm, Linnea Larsson, Jesaja 
Högberg och Anna Grafström. 
 
Anton Linder självnominerar sig.  
 
De nominerade presenterar sig för mötet.  
De nominerade lämnar rummet för att sedan presentera sig en och en 
för mötet utan de andras närvaro.  
 
Mötet diskuterar utan någon av de nominarade närvaro. 
Mötet går vidare till röstning. 
 
Möter väljer in Anna Grafström, Linnea Larsson, Jesaja Högberg, 
Tobias Edholm till ledamöter i TDstyret.  
Beslutet var inte enhälligt.  
 
Olle Lindén yrkar på att mötet ajourneras 9 minuter. 
Mötet godkänner.  
 
Mötet återupptas av Olle Lindén. 
 
 

b. TD-jobb 
 

Ordförande 
Valberedningen nominerar Amelie Nordh till ordförande i TDjobb. 
 



20 år, kommer från SKåne. Suttit i TDlaget, SNTD och även varit 
engagerad som projektledare i Chalmers rekrytering. Skulle vara 
givande att sitta i TDjobb för att få applicera det på TDsektionen. 
 
Lisa: Vad skulle du vilja utveckla med TDjobb? 
Amelie: Inkludera hela sektionen mer, lunchföreläsningar, 
arrangemang, få in fler olika företag samt utveckla arbete med spons.  
 
Alice: Ledamot i styret, hur ser du på det? 
Amelie: Roligt med tanke på tidigare erfarenheter. Chans att   
påverka. Inkuldera sektionsmedlemmar. 
 
Ludvig: Drömföretag att upprätta samarbete med? 
Amelie: Ikea 
 
Den nominerade lämnar rummet. 
Mötet för diskussion.  
 
Mötet väljer enhälligt in Amelie Nordh som ordförande i TDjobb.  
 
 

Ledamöter TDjobb 
 
Valberedningen nominerar Anton Linder samt Ahmed 
Aboumoustafa. 
 
Johan Hodges Dextner, Anna Karlsson och  Jonas Larsson 
självnominerar sig.  
 
Alice: Varför vill ni sitta i TDjobb? 
Anton: Suttit med och välkomnat/rekryterat studenter tidigare. 
Skulle vara kul att se var som händer mot näringslivet samt vara med 
och synliggöra TDjobb på sektionen. 
Ahmed: Främja kontakt med arbetslivet och se vilka företag och 
arbetsmöjligheter som finns. Öka deltagandet på olika av TDjobbs 
arrangemang på sektionen. 
Anna: Prata med företag och se vilka som är intresserade av TD. Kul 
och utmanande. 



Jonas: Sammanplock av det de tidigare sagt. Kul att göra spännande 
saker man inte gör annars. Jobbar som telefonförsäljare tidigare. 
Johan: Tycker sälj är roligt och givande. Vill engagera hela sektionen 
och göra sånt som engagerar alla. 
 
 
Amelie: Vilket skulle vara ert drömföretag till TD? 
Anton: Tesla 
Ahmed: Volvo 
Anna: Oatly 
Jonas: Adobe spons vore gött 
Johan: Volvo eller liknande  
 
Mattias: Hur tänker ni kring mentorskapsprogrammet? 
Anton: Vet inte så mycket om det  
Ahmed: Samma som Anton 
 
De nominerade lämnar rummet. 
Diskussion. 
 
Mötet väljer enhälligt in Johan Hodges Dextner, Anna Karlsson, 
Jonas Larsson, Anton Linder samt Ahmed Aboumoustafa i grupp 
till ledamöter i TDjobb.  
 

c. SNTD 
 

Ordförande 
Valberedningen nominerar Amanda Petri till ordförande i SNTD.  
 
Amanda går i ettan på TD men började på Chalmers 2015. Då läste 
hon AE men det var inte helt rätt. Jobbat några år men kom sedan 
fram till att hon ville läsa TD. Läste basår för att komma in. TD har 
väldigt fin sammanhållning där många hjälps åt att plugga, något hon 
vill ta vidare vill kommande årskurser.  
 
Anton: Har du fyllt i alla kursutvärderingar? 
Amanda: Nästan 
 



Anton: Hur skulle man kunna få folk att fylla i kursutvärderingar? 
Amanda: Fokusera mer på betydelsen av att fylla i 
 
Alice: Hur ser du på att vara ledamot i styret? 
Amanda: Bidra med engagemang och vilja att ta sektionen framåt 
 
Den nominerade lämnar rummet. 
Mötet för diskussion. 
 
Mötet väljer enhälligt in Amanda Petri till ordförande i SNTD. 
 
 
Ledamöter 
Valberedningen nominerar Hanna Bähr, Hanna Murgård, Elias 
Karlsson samt Marcus Neidert. 
 
Christopher Boman självnominerar sig.  
 
Alice: Varför SNTD? 
Marcus: Bra kommunikatör, kan hjälpa till med att ta info vidare och 
ge dem slagkraft. Mer pluggbaserade event utan att det för den sakens 
skull ska vara tråkigt. 
Elias: Roligt att engagera sig i sektionen. Finns inget värre än dåliga 
lärare. Ska vara lätta att påverka. Kul att baka. 
Hanna B: Kul att engagera sig och göra något för våra medlemmar. 
Bidra till att göra plugg roligare.  
Hanna M: Håller med tidigare. Verkar trevligt med SNTD. 
Christopher: Gillar att engagera sig. Engagerad i LOB men vill även 
vara med i något på TD. 
 
 
Signe: Kursutvärderingar är viktiga, hur ska ni göra för att de bli 
mindre astråkiga? 
Marcus: Knyta samman med relevant föreläsning. Till exempel gå in i 
slutet av en föreläsning.  
Hanna B: Följa upp under läsperiodens gång. Jobba med mittmöten 
och följa upp på vägen. 
Hanna: Mer chokladbollar! 



Christopher: Snacka med folk 
 
De nominerade lämnar rummet. 
Diskussion.  
 
Mötet väljer enhälligt in Hanna Bähr, Hanna Murgård, Elias 
Karlsson Marcus Neidert och Christopher Boman i grupp som 
ledamöter i SNTD. 

 
 

12. Övriga frågor 
a. Diskussion: CarBiltd självriskfond 

Ludvig Andersson presenterar två förslag för självriskfond. Han förklarar att dessa 
förslag som presenteras är diskussionsunderlag för att undersöka huruvida intresset 
finns för en sådan typ av lösning på sektionen. Om intresse finns ska styret sträva 
efter att arbeta vidare med förslaget och komma fram mer en mer detaljerad lösning 
framöver. Därefter öppnar mötet upp för diskussion.   
 
Mötets generella åsikt är att idén är god. Bland dem som yttrar sig menar alla att 
alternativ ett, det vill säga att en extra kostnad läggs på kilometerpriset införs, är att 
föredra. Ingen uttrycker åsikter emot förslaget.  
 
Vissa frågetecken angående förslagets genomförbarhet gentemot gällande 
reglemente och stadgar belyses inför fortsatt arbete. Dessa omfattar att sektionen 
inte får gå plus på bilen samt juridiska fallgropar.  
 
 

13. Mötets avslutande 
 

Olle Lindén avslutar mötet. 
  
 
 
Underskrifter från justeringsmän tillika rösträknare 
Göteborg, 2019-04-17 
 
Carl Wingren Bergman Hanna Cervak  


