
Mötesprotokoll Sektionsmöte 1 
Sal:  HA3 
Tid:  17.30 (Mat från 17:00) 
Datum:  2019-09-26 
Ordförande:    Ludvig Andersson 
Sekreterare:     Linnea Larsson 
 

1. Mötets öppnande 
Pontus Holmgren öppnar mötet 
 

2. Val av 
a. mötesordförande 

Pontus Holmgren nominerar Ludvig Andersson till mötesordförande. Ludvig presenterar 
sig själv. Mötet godkänner Ludvig Andersson som ordförande. 
 

b. mötessekreterare 
Ludvig nominerar Linnea Larsson till mötessekreterare. Linnea Larsson accepterar 
nomineringen. Mötet väljer in Linnea Larsson till mötessekreterare. 
 

c. två justeringsmän tillika rösträknare 
Jakob Kitzing nominerar sig själv  
Karin Nilsson nominerar sig själv 
Mötet väljer in dem. 
 

3. Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter eller frågor på tidigare mötesprotokoll. Mötet finner det behörigt anslått. 

 
4. Mötets behöriga utlysande 

Ludvig Andersson frågar om mötets behöriga utlysande.   
 
Erik Marberg  frågar om vi kan skicka ut handlingarna tidigare. 
 
Mötet finner det behörigt utlyst. 
 

5. Fastställande av mötesordning 



Tobias Edholm berättar om att mötesordningen har man kunnat hitta på hemsidan och i 
eventet.  Ludvig Andersson frågar om vi kan godkänna mötesordningen. 
 
Mötesordningen godkänns.  
 

6. Fastställande av dagordning 
Pontus Holmgren yrkar på att 10.d tas bort då dagman inte är närvarande och att 
kårledningen flyttas upp till 10.d istället. 
 
Pontus Holmgren yrkar även på att lägga till en meddelandepunkt, valberedningen. 
Punkten läggs till. 
 
Ellen Friborg vill lägga till en punkt, p.r.o.sex. Punkten läggs till. 

 
7. Adjungeringar 

Inga adjungeringar 
 

8. Verksamhetsplaner 
a. TD-Styret 

Ludvig Andersson ber Pontus Holmgren läsa upp TD-styrets verksamhetsplan vilket 
Pontus gör punktvis. 
 
Mötet godkänner verksamhetsplanen. 
 

b. TDjobb 
Ludvig Andersson ber Amelie Nordh läsa upp TD-jobbs verksamhetsplan vilket Amelie 
gör. 
 
Ellen Friborg frågar vad TDarc är.  
Amelie Nordh replikerar att det är TDs arbetsmarknadsmässa som ska anordnas senare i 
höst. 
 
Erik Marberg frågar om vad första punkten innebär på verksamhetsplanen innebär. 
Amelie Nordh förklarar vad första punkten innebär. 
 
Mötet godkänner verksamhetsplanen. 
 

c. SNTD 
Ludvig Andersson ber Amanda Petri läsa upp SNTDs verksamhetsplan vilket Amanda gör. 
 
Ellen Friborg frågar om SNTD planerar att ha kontakt med programmet. 
Amanda Petri replikerar att de ska arbeta med Anders Anken och Andreas Dagman. 



 
Marcus Neidert säger att de finns planerat att en medlem från SNTD ska vara med på varje 
slutgiltlig kursutvärdering.  
 
Mötet godkänner verksamhetsplanen. 
 

9. Budget 
a. TD-Styret 

Alice Eriksson visar film och går sedan igenom budgeten uppifrån och ner.  
 
Ellen Friborg undrar om de 20.000 som är budgeterade från prosex kommer hindra dom 
från att använda pengar. 
Alice Eriksson replikerar att hon har pratat med Gustav Dagberg och att de är överens om 
hur de ska göra med de 20.000. 
 
Mötet godkänner budgeten. 
 

10. Meddelanden 
a. TD-styret 

Pontus Holmgren tackar för mottagningen och tycker det är trevligt att ha så många nya 
studenter på TD. Styret har påbörjat sitt arbete med verksamhetsplan, budget och 
arbetsgrupper.  Finns 4 eller förhoppningsvis 5 arbetsgrupper som behöver medlemmar 
och organisering.  
 
Amelie Nordh tar upp möbleringsgruppen och säger att den kommer att upplösas då den 
inte fungerat som den ska. Det kommer vara mer projekt istället ex. koppväggen. 
 
Amelie Nordh nämner även att det finns en del växter på sektionen och om man får gärna 
ta med sig växter till sektionen. 
 
Anna Grafström tar upp JämTD som arbetar för jämställdheten på sektionen och att styret 
hade tyckt det var roligt om några ville dra igång denna arbetsgruppen igen.  
 
Anna  Grafström nämner även TD-foto och att det skulle kunna bli en förening om folk är 
sugna på att dra i det. 
 
Jesaja Högberg nämner att programmet teknisk design fyller 20 år och att det då hade varit 
roligt med en bal. En balgrupp behövs då och är man intresserad så kan man höra av sig till 
Hanna Bähr i TD2. 

 
b. SNTD 



Amanda Petri säger SNTD vill tacka alla som kom på bokbytardagen och pluggfikan. Vill 
att alla ska boka in 24 Oktober för då bjuder SNTD på våffelfika. Mer info kommer. 
 

c. TDjobb 
Amelie Nordh berättar att TDjobb har dragit igång efter mottagningen och att de börjat 
med planering inför TDarc. Nästa torsdag är det alumnikväll. 
 

d. Kårledningen 
Daniel presenterar sig och berättar att han sitter i kåren och sitter som projektledare för 
charm. Kårledning vill informera om att man kan vara med och marknadsföra FUM-valen 
och om man är intresserad så kan man självnominera sig, finns mer information på 
hemsidan. 
 
Kåren har startat upp ett område för ekologisk hållbarhet och kommer samla in 
information från studenter om vad de kan arbeta med. Kommer vara ett par workshops. 
 
Trygg på chalmers är en webbsida där man kan rapportera saker som man sett eller upplevt 
som inte är okej. Är ett svar på metoo-rörelsen. 
 
Nytt för i år är att man testar att ha jämställdhet på schemat på 5 sektioner. 
 
Om man har funderat på att söka kårledningen så kan man boka ett möte med någon som 
sitter i kårledningen, kontaktuppgifter finns på kårens hemsida. 
 
Inga frågor till Daniel. 
 
 

e. TDlaget 
Emil Bohman tackar för mottagningen och mottagningskampen, hoppas att maten 
smakade bra. Informerar om att TD-laget har pub efter mötet. Visar film. 
 

f. TDnollK 
Marcus Lidman tackar för mottagningen både till nymble men även till phaddrar. Tackar 
för svar på nymbleenkäten och att de som inte svarat bör göra det. Ska ha kommit en till 
enkät som man gärna får svara på. Visar film. 
 

g. prosex. 
Saga Jilsen vill också säga tack för mottagningen. Prosex har några kommande arr, bla en 
gasqsittning. Visar film. 
 

h. Inspektor 



Mikael Linden presenterar sig som TDs inspektor. Hans jobb är att hålla sig uppdaterad 
och vara med på sektionsmöten, kan höra av sig till honom om det skulle vara något. 
 

i. RecruiTD 
Inget att meddela. 
 
Ludvig Andersson frågar om de kan förklara vad RecruiTD är. 
Ahmed Aboumoustafa förklarar att recuriTD visar sig för elever utanför chalmers för att 
representera linjen. 
 

j. CreaTD 
Gustav Brogren presenterar CreaTD, och förklarar att det började med verkstadsgruppen 
men nu är creaTD. CreaTD är en plats där man får utöva sina kreativitet och sköter 
kontakten gällande verkstäderna. Jobbar på att man ska kunna vara i stora verkstaden efter 
klockan fem.  
 
Lukas Tengvall presenterar textilverkstaden. Har ett samarbete med Göteborg textil, och 
finns material ifall man behöver. Kontakt med Dremel för specialverktyg. 
 
Koppväggen kommer creaTD ta tag i, finns en facebookgrupp som man gärna få gå med i 
om man har ideer.  
 
Ska bygga ett bord till lilla-mys. 
 

k. UppspelTD 
Jesaja Högberg berättar att de är glada att vara nära att vara en sektionsförening. Poängterar 
att man får låna spel och att man kan då hör av sig till uppspelTD på facebook. 
 
Gustav Brogren frågar om de kan dela sidan i teknologsektionen teknisk designs 
facebooksida. 
Jesaja Högberg replikerar att det redan är gjort men att han kan göra det igen. 
 
 

l. Kaffekommitdén 
Marcus Neidert berättar lite om kommittén och tar gärna emot input. Tillskott är plats 
under kaffemaskinen för att ställa undan sin kopp. Snart kommer det fler kakor.  
 
Ellen Friborg säger att mastern känner att de inte är en del av sektionen när de inte får kaffe. 
Marcus replikerar att de precis gjort en stor investering i kaffe och att det inte borde vara 
några problem. 
 
 



Ludvig Andersson yrkar på paus i 15 minuter. Mötet godkänner. 
 
Ludvig Andersson återupptar mötet. 

 
m. Valberedningen 

Visar film från deras utrikeskorrespondent Olle Collinder.  
 

n. p.r.o.sex 
 

11. Propositioner 
a. Proposition om stadgeändring - Sektionsföreningar 

Ludvig Andersson förklarar att denna proposition redan röstats igenom på föregående 
möte men behöver nu röstas igenom igen för att verkställas. Ber Pontus förklara 
propositionen. 
 
Pontus förklarar propositionen, den möjliggör för skapandet av sektionsföreningar.  
 
Ludvig Andersson frågar om det finns frågor kring motionen. 
 
Mötet röstar igenom propositionen.  
 
Måste godkännas av kåren först innan den kan verkställas. 
 
 
 

b. Proposition om ändring i reglementet - UppspelTD  
Ludvig Andersson förklarar att vi har en proposition angående en ändring i reglementet 
och måste godkännas av kåren. 
 
Tobias Edholm läser upp propositionen om att skapa en förening som är inriktad på spel 
och att lägga in en ändring i reglementet. 
 
Ellen Friborg säger att hon läst att man måste vara medlem för att få låna spel och undrar 
varför det är så? 
Jesaja Högberg replikerar att det är för att få stöd från sverok så måste man ha medlemmar. 
Ellen Friborg frågar om man fortfarande inte får låna spel om man inte är medlem och 
undrar hur det går ihop med att det är sektionen som äger spelen och alla är medlemmar i 
sektionen. 
Jesaja Högberg replikerar att han inte har ett bra svar. 
 
Erik Marberg säger att det är sektionen som kommer söka detta stödet och alla är 
medlemmar i sektionen. 



Ludvig Andersson svarar att det är så det fungerar för TD-laget. 
 
Ellen Friborg undrar varför det ska göra det krångligt när ändå inte så många vet att man får 
låna. 
 
Alice Johansson undrar om de kan berätta om bakgrunden och hur länge de hållit på.  
Tobias Edholm svarar att de hållit på ett halvår.  
Alice Johansson frågar vad de gjort hittills. 
Tobias Edholm säger att de köpt in spel och varit med på diverse arrangemang på 
mottagningen. 
 
Alice Eriksson hade en kommentar rörande medlemmar, att det är en fråga om GDPR.  
 
Frej Ramberg säger att det är värt att se över med stödet och vad det är man skriver på. 
 
Mikael Lindén säger att en kompromiss kan vara att alla är med i uppspelTD och får låna 
spel men att man frivilligt kan skriva på för att få stöd från sverok. 
 
Ludvig Andersson säger att om det nu är stora osäkerheten så kan man yrka på en ändring 
eller tillägg och rösta igenom det tillsammans  med motionen. 
 
Erik Marberg säger att eftersom vi inte vet hur det blir med stödet så bör vi skjuta på 
propositionen till nästa möte.  
 
Marcus Neidert frågar om förvaltning av spel och om det praktiska. 
Tobias Edholm säger att just nu får man kontakta uppspelTD och så ger de ut spel. 
 
Jonathan Boström frågar om hur man enklast får kontakt med dem 
Jesaja Högberg svarar genom deras facebooksida. 
 
Ludvig Andersson yrkar på att bordlägga denna proposition till nästa sektionsmöte 
 
Mötet godkänner yrkandet. 
 

12. Motioner 
a. Sittande styrelseledamöter i valberedningen  

Alice Johansson presenterar motionen.  
 
Pontus Holmgren presenterar styrets syn på saken och säger att styret ställer sig bakom 
motionen. 
 
Ludvig Andersson öppnar upp för diskussion. 



 
Ellen Friborg vill ha det förklarat varför det är odemokratiskt att styret sitter i 
valberedningen. 
Alice Johansson svarar att det är enligt god föreningssed att man som styre inte ska ha 
inflytande och att valberedningen ska vara opartisk. 
Ellen Friborg frågar hur det skiljer sig från att kommitteer får sitta i valberedningen.  
Alice Johansson svarar att eftersom vi inte är en jättestor sektion så har de sagt en maxgräns 
på 2 och eftersom valberedningen är 5 så kommer de aldrig vara i majoritet. 
 
Marcus Neidert  säger att det blir fel när man är sittande och väljer ut nästa kommitte eller 
utskott. 
 
Karin Nilsson frågar om det finns något syfte med att de lagt till att styrelseledamöter 
enbart får väljas in vid ett fyllnadsval. 
Alice Johansson svarar att de inte tycker de är lämpligt att styret sitter i valberedningen men 
att om det behövs så får de väljas in senare.  
 
Gustav Dagberg  frågar om det är något som uppkommit och det är därför de skrivit 
motionen. 
Alice Johansson svarar att personer från styret har sökt valberedningen och då kom denna 
fråga upp. 
 
Ludvig Andersson frågar om mötet kan godkänna motionen.  
Mötet godkände enhälligt motionen. 
 
Karin Nilsson frågar om den behöver röstas igenom igen på nästa sektionsmöte. 
Ludvig Andersson svarar att den måste röstas igenom två gånger och godkännas av kåren. 
 

13. Inval  
Pontus berättar vad inval är och hur det går till.  
 

a. Inspektor 
Pontus Holmgren nominerar Mikael Lindén. 
 
Alice Johansson frågar vad de bästa är med att vara TD-sektionens inspektor. 
Mikael Lindén svarar att de bästa är att få komma tillbaka på chalmers och se hur allt är nu. 
 
Mötet väljer enhälligt in Mikael Lindén. 
 

b. Lekmannarevisorer 
 
Erik Marberg vill nominera sig själv. 



Wilhelm Wessblad nominerar sig själv. 
 
Alice Johansson frågar om det går att Wilhelm reviderar eftersom han satt som kassör i 
tidigare styret. 
Wilhelm Wessblad svarar att han inte ska revidera sig själv. 
 
Erik och Wilhelm presenterar sig själva.  
 
Ellinor Hallberg frågar vad en lekmannarevisor är. 
Erik Marberg replikerar att de är den som ser över styrets och kommitteernas ekonomi och 
ställer krav på att saker blir gjorda i tid. 
 
Mötet väljer enhälligt  in Erik Marberg och Wilhelm Wessblad som lekmannarevisorer. 
 

c. Valberedning 
Alice Johansson meddelar att de har valt att nominera Tove Svanlund till ordförande i 
valberedningen 19/20.  
 
Tove Svanlund presentera sig själv.  
 
Marcus Lidman frågar vilken som är Toves favorit val. 
Tove svarar att det är Val Thorens. 
 
Karin Nilsson frågar om hon har några tidigare erfarenheter. 
Tove Svanlund svarar att hon skulle kunna bidra med en opartisk roll då hon inte suttit i 
någon kommitte eller förening tidigare.  
 
Adam Uden frågar vilken Toves favorithögtid är. 
Tove Svanlund svarar valborg. 
 
Anton Linder frågar hur hon ser på samarbetet med sittande kommitteer inför inval. 
Tove säger att det är viktigt att veta och ta hänsyn till vad kommitteerna tycker har 
fungerat. 
 
Tove lämnar rummet. 
 
Mötet väljer enhälligt in Tove Svanlund som ordförande i valberedningen 19/20. 
 
Alice Johansson läser upp valberedningens nominering till ledamot: Ellen Friborg. 
 
Ludvig Andersson frågar om det är någon mer som vill nominera sig. 
 



Gustav Fjellheim nominerar sig själv. 
Nicklas Thempo nominerar sig själv. 
Cornelia Nilsson nominerar sig själv. 
Ludvig Andersson nominerar sig själv 
 
De nominerade presenterar sig själv. 
 
Alice Johansson frågar varför de vill vara med i valberedningen. 
Ellen  svarar att hon vill se till att de blir bra grupper i kommitteerna. Gustav svarar att han 
blev förskräckt över hur få namn det var som var nominerade. Cornelia vill vara med och se 
till att det blir bra grupper. Nicklas säger att det kan kännas tryggt för ordföranden att ha 
personer med erfarenhet av kommitteer. Ludvig säger att han tycker om att vara med och 
påverka och att det är viktigt att det finns folk i valberedningen. 
 
Pontus frågar vad som är den största utmaningen med att sitta i valberedningen. 
Ellen svarar att det är svårt att bedöma en person utifrån en intervju. Gustav säger att det 
kommer ta mycket tid. Cornelia säger att den största utmaningen är när det är fler som 
söker än vad de finns platser och man måste välja vilka som passar bäst. Nicklas svarar att 
det nog är jobbigt att ringa till någon berätta att de inte kommer med. Ludvig håller med de 
tidigare två. 
 
Marcus frågar hur de ser på att få med övriga sektionens medlemmarnas åsikt och hur de 
ser på att framföra negativa besked.. 
Ellen svarar att sektionsmedlemmarna alltid kan göra sin röst hörd på sektionsmötet.  
Ludvig svarar att de såklart ska vara en tydlig skillnad på nominering och inval. 
 
De nominerade lämnar rummet. 
 
Mötet väljer enhälligt in de nominerade. 
 

14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
15. Mötets avslutande 

 Ludvig Andersson förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 




