
Protokoll Sektionsmöte LP3 
Sal:  HA3 
Tid:  17.30 
Datum:  2020-02-13 
Mötesordförande:  Alice Johansson 
Mötessekreterare: Linnea Larsson 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av 

a. mötesordförande 

Pontus Holmgren nominerar Alice Johansson till mötesordförande. Alice presenterar sig 
själv. Mötet godkänner Alice Johansson som ordförande. 

b. mötessekreterare 

Alice nominerar Linnea Larsson till mötessekreterare. Linnea Larsson accepterar 
nomineringen. Mötet väljer in Linnea Larsson till mötessekreterare. 

c. två justeringsmän tillika rösträknare 

Anna Karlsson och Jonas Larsson väljs in till justeringsmän tillika rösträknare. 

3. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter eller frågor på tidigare mötesprotokoll. Mötet �nner det behörigt anslått. 

4. Mötets behöriga utlysande 

Alice Johansson frågar om mötets behöriga utlysande. 

Mötet �nner det behörigt utlyst. 

5. Fastställande av mötesordning 

Tobias Edholm berättar om att mötesordningen har man kunnat hitta på hemsidan och i 
eventet. Alice Johansson frågar om vi kan godkänna mötesordningen. 

Mötesordningen godkänns. 



 
6. Fastställande av dagordning 

Tove Svanlund yrkar på att punkt 8.k valberedning läggs till. 
Karin Nilsson yrkar på att punkt 8.l  p.r.o.sex. läggs till. 
 

7. Adjungeringar 
Matilda Svensson A-sektionen. 
Mötet adjungerar in Matilda Svensson. 
 

8. Meddelanden 
a. TD-styret 

Kommer arrangera ett tack-kalas för kommitteer och aktiva som nu går av. Kommer även 
vara en kommitte utbildning för de nya som går på. Information om aspar kommer inom 
kort. Påminner om att fylla i studentbarometern. 
 
Alice Eriksson ger en uppdatering om budgeten och påminner om att det finns möjligheter 
att äska pengar från sektionen och kåren. 
 

b. SNTD 
SNTD har snart aspar, datum kommer på Facebook. Vill tacka alla kursrepresentanter och 
alla som svarat på kursutvärderingarna. 
 

c. TDjobb 
Haft sin första träff på mentorskapsprogrammet. Kul med stort intresse för 
UX-workshopen som drar igång nästa vecka. TDjobb kommer också ha aspar snart. 
 

d. Kårledningen 
Erik Marberg tar meddelandet åt Daniel. Nomineringen är öppen för årets teknolog, länk 
finns i kårens senaste nyhetsbrev. Påminner om studentbarometern. Om man är intresserad 
av att sitta i fullmäktige så kan man kontakta Erik Marberg för mer information. 
 

e. TDlaget 
Tackar styret, aktiva och sektionsmedlemmar för all hjälp och för alla som kommit på deras 
fredagspass. Visar film. 
 

f. TDnollK 
Säger att de är väldigt taggade på att få barn. Vill tacka ännu en gång till alla som hjälpte till 
under mottagningen och alla som kommit på deras arrangemang. Visar film. 
 
 
 
 



g. prosex. 
Är tacksamma för alla som kommit på deras arr, det har varit sjukt roligt. De är sjukt stolta 
över deras år men är mest stolta över deras videos så titta och njut. 
 

h. Inspektor 
Vill mest reflektera över att det är ett så här stort inval igen. Har själv varit aktiv i prosex. så 
inspekterar det invalet lite hårdare men tror det kommer gå väldigt bra för alla. 
 

i. RecruiTD 
Finns 4 personer i RecruiTD som är anställda av programmet. Går in i högsäsong där de 
ska representera TD på bl.a. chalmersdagen och hålla i öppet hus. Presenterar lite kring 
chalmers rekrytering och deras event. Får jättegärna kontakta Madeleine om man är 
intresserad av något evenmang. Kommer även hålla lite aspar under våren. 
 

j. CreatTD 
De är TDs kreativitets förening, de är verkstads ansvariga och de har även kontakt med 
programmet. De håller även på med 3D-skrivaren som finns på våningen och ska börja med 
kurser kring detta nästa vecka. Börjar även hålla i kvällar nästa vecka i stora verkstaden där 
man kan bygga och hänga, första kvällen blir torsdag 20/2. Finns ett forum på canvas där 
kan man skriva om det finns några verktyg man skulle vilja ha. Påminner om städningen i 
lilla verkstaden. 
 

k. Valberedningen 
Snart drar ansökan till TDstyret TDjobb och SNTD igång men det kommer ut mer 
information om det. Visar film. 
 

l. p.r.o.sex. 
Nu när det blickar framåt mot nya inval så vill p.r.o.sex. bara säga att det var bättre förr. 
 

9. Propositioner 
a. Proposition om stadgeändring - åligganden SNTD 

Pontus Holmgren presenterar propositionen och säger att sektionens styre, föreningar, 
kommitéer samt TD-jobb är idag ålagda att presentera en verksamhetsplan. SNTD är dock 
inte ålagda att göra detta, även om en sådan brukar presenteras under sektionsmötet LP1. 
Därför yrkar sektionsstyrelsen på att lägga till en punkt i stadgarna “SNTD är skyldig att på 
nästkommande ordinarie sektionsmöte efter inval skett presentera en verksamhetsplan för 
året”. 

Alice Johansson öppnar upp för diskussion. 

Inga frågor på propositionen.  



Alice Johansson frågar om mötet kan rösta igenom propositionen. Mötet röstar igenom 
propositionen. 

 
b. Proposition om stadgeändring - förtydligande av ledamöter i stadga 

Pontus presenterar propositionen. I sektionens stadga används begreppen “ledamot” och i 
vissa fall “medlem” synonymt då en medlem i ett av sektionens organ åsyftas. Detta riskerar 
skapa onödig förvirring. 

För att skapa en tydligare och mer kontinuerlig användning av begreppen föreslår 
TD-styret att i sektionens stadga använda begreppet “ledamot” då en medlem i ett av 
sektionens organ åsyftas. 

Alice Johansson öppnar upp för diskussion. 

Inga frågor kring propositionen.  

Alice Johansson frågar om mötet kan rösta igenom propositionen. Mötet röstar igenom 
propositionen. 

 
c. Proposition om stadgeändring - förtydligande av ekonomiskt ansvar  

Pontus presenterar propositionen. Huvudsakliga ansvaret om SNTDs ekonomi ligger idag 
på SNTDs ordförande men ska ändras så att de ligger på styrets kassör tillsammans med 
SNTDs ordförande. TD-styret föreslår att berörda avsnitt i stadgarna omformuleras för att 
tydliggöra att det huvudsakliga ansvaret för SNTDs och föreningens ekonomi ligger hos 
TD-styret. 

Alice Johansson öppnar upp för diskussion. 

Inga frågor kring propositionen. 

Alice Johansson frågar om mötet kan rösta igenom propositionen. Mötet röstar igenom 
propositionen. 

 
10. Motioner 

Inga motioner, går därför vidare till nästa punkt. 
 
 
 
 
 



11. Revisionsberättelser 
 

a. Anton Linder, Ellen Friborg (TDNollK 18) 
Alice Johansson ber Anton Linder eller Ellen Friborg att läsa upp sin 
årsberättelse. Ellen Friborg läser upp sin årsberättelse. 
 
Alice Johansson ber revisorerna läsa upp sin revisionsberättelse. 
Revisorerna läser upp sin revisionsberättelse. 
 
Alice Johansson öppnar upp för diskussion. 
 
Alice Johansson frågar om mötet kan bevilja Anton Linder och Ellen 
Friborg ansvarsfrihet? Mötet beviljar dem ansvarsfrihet.  
 
 

b. Ellen Friborg, Julia Molin (prosex. 17) 
Alice Johansson ber Ellen Friborg eller Julia Molin att läsa upp sin 
årsberättelse. Ellen Friborg läser upp sin årsberättelse. 
 
Alice Johansson ber revisorerna läsa upp sin revisionsberättelse. 
Revisorerna läser upp sin revisionsberättelse. 
 
Alice Johansson öppnar upp för diskussion. 
 
Alice Johansson frågar om mötet kan bevilja Julia Molin och Ellen 
Friborg ansvarsfrihet? Mötet beviljar dem ansvarsfrihet.  
 

Pontus Holmgren yrkar på att auktionera mötet i 15 min. 
 
Alice Johansson återupptar mötet. 

 
12. Inval (ordningen kan komma att justeras) 

a. TDlaget 

Ordförande 

Valberedningen nominerar Johan Hodges-Dexner till ordförande i TDlaget. Johan 
godtar nomineringen. 

Tänker inte hålla en lång utläggning. Heter Johan och går i tvåan, sökte TDlaget för 
hans största prioritering är att han och andra ska må bra. Sen råkade valberedningen 



nominera till honom till ordförande och det kan han tänka sig eftersom det 
viktigaste är att ha en bra grupp. 

Amelie Nordh frågar vad han tror kommer bli roligast med året. Johan svarar 
volleybollCM för då får man tävla mot I och det är kul att vinna. 

Anton Linder undrar nu när Johan suttit och dragit in pengar i TDjobb, kommer 
han bredda TDlagets budget. Johan svarar att han lämnar det till kassören. 

Erik Marberg säger att det är viktig att gruppen mår bra. Och undrar hur man som 
ledare ser till det. Johan svarar att det är viktigt att alla har olika åsikter och att man 
kan diskutera inom gruppen.. 

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion. 

Mötet väljer enhälligt in Johan Hodges-Dexner till ordförande för TDlaget. 

Kassör 

Valberedningen nominerar Melina Åkesson till kassör i TDlaget. Melina godtar 
nomineringen. 

Saga Berneryd självnominerar sig till kassör i TDlaget. 

De nominerade lämnar rummet för att sedan presentera sig en och en för mötet 
utan den andras närvaro. 

De nominerade lämnar rummet. Diskussion. 

Mötet väljer in Melina Åkesson till kassör för TDlaget. 

Ledamöter 

Valberedningen nominerar Adam Udén, Ebba Jensen och Hedvig Elmlund. 

Saga Berneryd självnominerar sig. 

Viktor Hunynh självnominerar sig. 

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. 

Mötet väljer in Hedvig Elmlund ,Ebba Jensen och Adam Udén. 

Alice Johansson auktionerar mötet i 5 min. 

Alice Johansson tar upp mötet igen. 

 
b. TDnollK 

Ordförande 

Valberedningen nominerar Tea Emilsson till ordförande i TDnollK. Tea godtar 
nomineringen. 

Tea, 23 år gammal. Född och uppvuxen i Partille. Sökt TDnollK främst för att 
mottagningen var bland det roligaste hon gjort i hela sitt liv och hon var med på 
varje arrangemang under mottagningen. Hade varit superkul att arrangera 
mottagningen för någon annan. Ordförande passar henne eftersom hon är 
ordentlig. 

Marcus Lidman undrar hur ska man uppföra sig under ett möte. Tea svarar att det 
är viktigt att alla kan känna att dom kan prata och att man kan säga allt. 

Cornelia Nilsson säger att TDnollK kan vara stressigt, hur ska hon gå tillväga för att 
minska/undvika stress inom gruppen. Tea svarar att det gäller att planera, vara tydlig 
och se till att alla är med på upplägget.  

Anton Linder säger att man som ordförande är gruppens röst utåt. Hur ställer hon 
sig till att föra vidare budskap som hon själv inte är helt överens om? Tea säger att 
det är hela gruppens ord som gäller. 

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion. 

Mötet väljer in Tea Emilsson till ordförande för TDnollK. 

Kassör 

Valberedningen nominerar Erica Rickard till kassör i TDnollK. Erica godtar 
nomineringen. 



Amanda Petri självnominerar sig. 

Molly Ingman självnominerar sig. 

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. 

Mötet väljer till Amanda Petri kassör för TDnollK. 

Ledamöter 

Valberedningen nominerar Daniel Arfvidsson Nilsson, Emil Bohman, Simon 
Isaksen och Wilhelm Svanlund till ledamöter i TDnollK.  

Molly Ingman självnominerar sig. 

Erica Rickard självnominerar sig. 

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. 

Mötet väljer in Emil Bohman, Wilhelm Svanlund, Simon Isaksen och Erica Rickard 
till ledamöter i TDnollK. 

Alice Johansson auktionerar mötet. 

Alice Johansson tar upp mötet.  

 

c. prosex. 

Valberedningen nominerar Astrid Brehmer till ordförande i prosex.. Astrid Brehmer 
godtar nomineringen. 

Astrid och 21 år gammal. Sökte prosex. för det är en väldigt rolig förening att vara 
med i eftersom den bidrar till en bra stämning på sektionen. Ordförande passar bra 



eftersom det är en rolig post att ha och hon tycker om att ha ansvar. Hon 
uppmärksammar alla i gruppen och ganska lyhörd vilket är bra för en ordförande. 

Saga Jilsen frågar om det är något specifikt hon vill åstadkomma med sitt år. 

Astrid vill fortsätta de bra arbete som prosex.19 har gjort, men skulle vilja göra mer 
med andra sektioner/universitet.  

Mats Kullerstrand frågar vad hon vill  göra så alla kan känna sig välkomna på prosex. 
arrangemang. Astrid svarar att de inte ska centrera det kring alkoholen utan fokusera 
mer på stämningen. 

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion. 

Mötet väljer enhälligt in Astrid Brehmer till ordförande för prosex.. 

Kassör 

Valberedningen nominerar Alice Olofsson till kassör i prosex.. Alice Olofsson 
godtar nomineringen. 

Alice, 21 år gammal. Kommer från Södertälje. Har tyckt att det har varit väldigt kul 
på prosex. arrangemang och hade varit kul att själv anordna sådana arrangemang. 
Kul att vara nominerad till kassör eftersom hon inte har så mycket erfarenhet. 

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion. 

Mötet väljer enhälligt in Alice Olofsson till kassör för prosex.. 

Ledamöter 

Valberedningen nominerar Amanda Holmgberg, Alicia Holmqvist, Emrik 
Andersson, Filip Takvam och Tobias Turja.  

De nominerade presenterar sig för mötet. 

Mötet frågar ut de nominerade. 

Mötet diskuterar utan någon av de nominarade närvaro. Mötet går vidare till 
röstning. 

Mötet väljer in Amanda Holmgberg, Alicia Holmqvist, Emrik Andersson, Filip 
Takvam och Tobias Turja till ledamöter i prosex.. 






