
Protokoll Sektionsmöte LP2 
Sal:  HA3 
Tid:  17.30 
Datum:  2019-12-04 
Mötesordförande: Gustav Erhardsson 
Mötessekreterare: Linnea Larsson 
 

1. Mötets öppnande 
Pontus Holmgren öppnar mötet. 
 

2. Val av 
a. mötesordförande 

Pontus Holmgren nominerar Gustav Erhardsson till mötesordförande. Gustav 
presenterar sig själv. Mötet godkänner Gustav Erhardsson som ordförande. 

b. mötessekreterare 

Gustav Erhardsson nominerar Linnea Larsson till mötessekreterare. Linnea Larsson 
accepterar nomineringen. Mötet väljer in Linnea Larsson till mötessekreterare. 

c. två justeringsmän tillika rösträknare 
Ludvig Andersson nominerar sig själv. 
Kasper Persson Palmqvist nominerar sig själv. 
 
Mötet väljer in dem. 
 

3. Föregående mötesprotokoll 

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

4. Mötets behöriga utlysande 
Gustav 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. Gustav Erhardsson frågar om vi kan godkänna mötesordningen. 

Mötesordningen godkänns. 

6. Fastställande av dagordning 
Pontus Holmgren yrkar på att punkt 9.d proposition om ändring i reglementet stryks 
från dagordningen.  
 
Pontus Holmgren berättar att styret har fått in en motion om att installera en frys men har 
hört med akademiska hus och programmet att det kommer inte vara möjligt att installera 
en frys på våningen. Så med bakgrund av detta undrar Pontus om motionärerna 
kommer vilja lyfta sin motion under mötet?  
 
Motionärerna vill inte lyfta sin motion under mötet. 
Pontus yrkar därför att mötet stryker punkt 10.a frysTD 
 
Erik Marberg yrkar på att lägga till en punkt 8.p Erik Marberg. 
 
Tove Svanlund yrkar på att lägga till en punkt 8.q  valberedningen. 
 
Jonas Larsson yrkar på att lägga till en punkt 8.r p.r.o.sex.  
 
Jakob Kitzing yrkar på att lägga  till en punkt 12.b BilTD 
 
Gustav Erhardsson frågar om mötet kan gruppera alla och rösta in ändringarna i  grupp. 
Mötet röstar igenom ändringarna.  
 

7. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

8. Meddelanden 
a. TD-styret 

Pontus Holmgren berättar att vi i styret har varit på SMART i Lund där vi träffat 
styren från hela Sverige. Där diskuterade vi bland annat hållbart engagemang, alltså 
hur de sektionsaktivas engagemang sker på ett hållbart sätt och jämlikhet. Styret har 
även hållit sektionsrösten där fokus låg på hållbarhet och jämlikhet. 
 
Anna Grafström nämner att vi även på att uppdatera hemsidan. Därför ser den lite 
konstig ut just nu, men snart kommer den vara superfin! Kom på vårt julbord den 
17:e. 



 
Alice Eriksson visar en film. Går igenom budgeten och uppdaterar om hur läget ser ut 
just nu. 
 

b. SNTD 
Amanda Petri berättar att SNTD höll ett kurssnack i fredags, där de bjöd på godis och alla 
studenter fick möjlighet att berätta hur kurserna gick. Den 10/12 kommer SNTD bjuda på 
julpluggfika i TD-grön mellan 10-12.  
 
Visar film. 
 

c. TDjobb 
Amelie Nordh berättar att de påbörjat en ny mejllista p.g.a. GDPR, finns på facebook om 
man vill skriva upp sig. TDjobb ska ha en casekväll med ingenjörer utan gränser, och hur 
man kan engagera sig inom det. Caset kommer kretsa kring hur man kan stötta i andra 
länder.  
 

d. Programmet, Dagman 
Dagman är tyvärr inte här. 
 

e. Kårledningen 
Daniel presenterar sig. Västtrafik har beslutat att dra in chalmerskortet p.g.a att de håller på 
med omstruktureringar, så kåren jobbar nu med andra lösningar.  
Kåren har ändrat strukturen för äskningar, de beslutar om äskningar en gång i månaden nu 
istället och har dessutom utökat potten till 300 000 kr.  
 
13e februari kommer kåren ha en dag för personlig utveckling med fokus på idrott.  
Sök kårledningen och valnämnden.  
 

f. TDlaget 
Emil Bohman hoppas att tacosen var god. Utöver vill de tacka för asparna och efter 
sektionsmötet kommer de hålla i en julpub. Rumsindelningen för skidresan är påväg ut. 
 
Visar film. 
 

g. TDnollK 
Marcus Lidman berättar att NollK fortfarande finns och de tackar så mycket för asparna. 
Önskar ett stort lycka till till alla de som sökt och hoppas att intervjuerna går bra. 
 
Visar film. 
 

h. prosex. 



Saga Jilsen berättar att de också haft aspar och hoppas alla haft det roligt.  
 
Visar film. 
 

i. Balkommitéen  
Hanna Bähr berättar att balkommiteen har börjat spåna på en bal men de har insett att de 
kanske satte igång lite sent för att hinna göra en bal. På grund av att de sattes igång så sent så 
fanns det ingen möjlighet att få pengar från programmet vilket gjorde det blev svårt 
ekonomiskt. 
 
Skjuta upp det till 2021 för att göra det så bra som möjligt. 
 

j. Inspektor 
Inspektor kunde inte komma, men lämnade en lapp och två paket.  
Pontus läser upp julrimmet. 
Anna och Jesaja öppnar paketen.  
 

k. TD-foto  
Kasper Persson Palmqvistberättar att TD-foto är runt och fotar evenemang och har skaffat 
en kamera. Har man ett arrangemang som man vill ska fotas kan man höra av sig till 
TD-foto.  
 

l. RecruiTD 
Visar film. 
 

m. CreatTD 
Lucas Tengvall berättar att alla maskiner är igång i sy-verkstaden och vill man komma åt 
maskinerna ska man kontakta CreaTD. Stora verkstaden är tillgänglig nu, tanken är att 
CreaTD ska hålla en kväll i veckan där de håller i något projekt eller liknande.  
 
Har man ideer på saker man vill ha så kan man kontakta CreaTD för de har pengar att 
spendera innan jul.  
 
Finns en 3D-printer på våningen, den är gratis att använda så länge man loggar hur mycket 
material man använder. De ska ha ett tillfälle där de visar hur man använder en 3D-printer.  
 
Startar ett projekt med att bygga en pepparkaksby till våningen och vill man så får man 
jättegärna göra det. Mer info kommer i facebook gruppen. 
 
 
 
 



 
n. UppspelTD 

Tobias Edholm säger att de är jätteglada att de är närmare att bli en förening. Vill påminna 
om att man kan låna spel när man vill och det är bara att ta tag i någon i UppspelTD.  Om 
någon känner att detta skulle vara roligt så får man jättegärna vara med, kommer komma 
upp ett intressenanmälningsformulär på facebook.  
 

o. Kaffekommitdén 
Marcus Neidert säger att om man brygger mycket så kanske man kan få ett pris.  
 

p. Erik Marberg 
Erik Marberg berättar att han och Pontus går på alla fullmäktige. De har startat en 
arbetsgrupp om hur alla val går till, och man får jättegärna svara på enkäten som ligger ute 
för att arbetsgruppen ska kunna ge ett bra förslag i fullmäktige.  
 
Sök valnämnden, deras jobb är att se till att så många som möjligt röstar. 
Luciafirande den 13 December i kårrestaurangen.  
 

q. Valberedningen 
Tove Svanlund säger att det är kul att många har sökt. Intervjuerna startar imorgon. Hälsar 
alla välkomna. 
 
Visar film. 
 

r. p.r.o.sex. 
Jonas Larsson säger att det var bättre förr. 
 
Pontus Holmgren yrkar på paus i 15 minuter. Mötet godkänner. 
 
Gustav Erhardsson återupptar mötet. 
 

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”. 
 
Gustav Erhardsson öppnar upp för diskussion. 



 
Erik Marberg säger att det är en jättebra proposition.  

Gustav Erhardsson 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. 
 
Gustav Erhardsson öppnar upp för diskussion. 
 
Erik Marberg funderar på om ordförande och kassör också ses som ledamöter. 
Pontus Holmgren svarar att de gör det.  

Gustav Erhardsson 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. 
 
Gustav Erhardsson öppnar upp för diskussion. 
 
Erik Marberg säger att de är en bra grej, så det inte blir en kassör i SNTD då det inte 
handlar om mycket pengar.  

Gustav Erhardsson frågar om mötet kan rösta igenom propositionen. Mötet röstar 
igenom propositionen. 

10. Motioner 
11. Inval  
12. Övriga frågor 

a. Diskussion: UppspelTD 



Tobias Edholm presenterar diskussionsunderlaget som har funnits tillgängligt.  
 
Gustav Erhardsson öppnar upp för diskussion. 
 
Jakob Kitzing frågar hur det fungerar på andra sektioner. 
Tobias Edholm svarar att det finns båda varianterna men andra sektioner har andra 
ekonomiska förutsättningar än vad TD har.  
 
Marcus Neidert frågar om det skulle det fungera att äska för en spelförening. 
Tobias Edholm svarar att man inte  får köpa inventarie, men man kan få bidrag till 
att bjuda på mat. 
 
Erik Marberg frågar om man inte kan göra något som liknar XP med bl.a. stadgar 
osv. 
Tobias Edholm svarar att det är så det fungerar på IT.  
 
Gustav Dagberg undrar om sverok skulle vara den enda inkomstkällan? Finns det 
andra sätt att få in pengar? 
Tobias Edholm berättar att de är enda han hittat men man kan ju få bidrag på andra 
sätt, spelkvällar eller ex. genom att göra som IT och sälja godis. Det går men sverok 
är ett bra sätt att få en stor summa utan särskilt mycket arbete.  
 
Lucas Tengvall säger att i XP kan man inte bli  medlem om man inte är chalmerist, 
de går mycket på medlemsavgifter. Men chalmers robotförening är öppna för alla.  
 
Amanda Djäknegren undrar hur det  fungerar idag, med tanke på att de redan har 
köpt in spel? 
Tobias Edholm säger att de har fått ett bidrag från styret som start men de kan inte 
förvänta sig att få pengar från styret i fortsättningen. 
 
Ludvig Andersson frågar om vi vet hur de ser ut hos IT med IT-studenter och icke 
IT- studenter.  De har haft den lösningen med sverok länge och inte haft några 
problem med icke IT-studenter. 
Tobias Edholm svarar att han har svårt att se att det kommer bli ett problem med 
icke TD-studenter.  
Ludvig Andersson undrar om föreningen syns man på en lista eller liknande så att 
andra utanför chalmers hitta föreningen och gå med.  



Tobias Edholm svarar att de lär ju inte vara någon stor risk att personer utanför TD 
skulle vilja vara med. 
 
Erik Marberg undrar hur mycket spel lånas ut, finns intresset? 
Tobias Edholm svarar att de kan vara för tidigt, men är det inte en riktig förening så 
är det mindre chans att folk är sugna på att gå med. Men det kan vara värt att låta det 
vara. 
Erik Marberg frågar hur länge kan de kan tänka sig att driva föreningen? 
Tobias Edholm svarar att det beror på hur lång tid det tar men känner inte att han 
behöver gå av nu. 
 
Marcus Lidman säger att UppspelTD  var en väldigt stor resurs under mottagningen 
och det kan vara mer samarbete mellan TDnollk och UppspelTD under 
mottagningen. Hur fungerar det med stödet till TDlaget? 
Tobias Edholm svarar att Tdlaget får lokstöd.  
Anna Grafström säger att där räcker det att man är medlem i sektionen. 
 
Lucas Tengvall frågar om det kommer vara krav på att man är chalmerist? 
Tobias Edholm svarar nej vem som helst ska kunna vara med. 
 
Ludvig Andersson frågar hur svårt det är att ta sig ur sverok? 
Tobias Edholm svarar att  från sveroks sida räcker det att man har ett styrelsemöte 
där man beslutar att lösa upp föreningen med 2/3  majoritet.  
 
Mats Kullerstrand säger att om man väljer alternativ 1, så kanske föreningen dör ut 
lättare. 
Tobias Edholm svarar att det kan vara svårt att säga på förhand men om den i så fall 
dör ut så är det lättare att hantera om man inte har den inskriven i sektionens 
stadgar.  
 
Jesaja vill poängtera att de nu har spel och resurser som inte används och att det är 
bra med en förening så att spelen används. 
 
Marcus Neidert undrar om de har varit något speciellt arrangemang än? 
Tobias Edholm svarar nej. 
Marcus Neidert kan vara bra att ha ett arrangemang för att göra det enklare att visa 
intresse. 
 



Erik Marberg säger att de skulle kunna starta detta utan sektionen för att se hur det 
går, ett annat alternativ kan vara att sektionsmötet säger att nästa budget så får 
UppspelTD 1000kr att göra något för så får vi se om det tar fart.  
 
Wilhelm Wessblad undrar om pengarna öronmärkta på något sätt? Kan man 
spendera till arrangemang eller bara spel? 
Tobias Edholm svarar att pengarna är till för spelfrämjande. 
Wilhelm Wessblad frågar vilket de minsta antal medlemmar de måste ha? 
Tobias Edholm svarar att de behöver en ordförande, en kassör och en ledamot. 
 
Ellen Friborg undrar vad tanken är  att föreningen ska göra med de här pengarna. 
Tobias Edholm svarar att de ska  kunna köpa mer spel och anordna arrangemang.  
 
Ellen Friborg replikerar att de  nu finns mycket spel som inte används och de kanske 
är tillräckligt med spel? Varför fungerar det inte att äska? 
Alice Eriksson svarar att det inte finns ett överflöd av pengar så det är en fördel om 
någon del kan driva sig själv. Pengar behövs på andra ställen ex. till balen. 
 
Gustav Erhardsson instämmer med kåren att man kan äska pengar direkt från dem. 
 
Lucas Tengvall frågar om det är ett problem att UppspelTD inte är en officiell 
förening när man äskar? 
Erik Marberg svarar att det är inget problem, går jättebra. 
 
Marcus Lidman frågar  vilket alternativ UppspelTD föredrar. 
Tobias Edholm svarar att  UppspelTD inte vet.  
 
Tobias Edholm tackar för all input och avslutar diskussionen. 
 

b. BilTD säten 
Jakob Kitzing berättar att idag står det att de bakre säten ska sitta i BilTD när man 
lämnar tillbaka bilen, och det skulle underlätta mycket för föreningarna om dessa 
kunde förvaras på annan plats hela tiden och att personen som hyr själv får sätt i 
dem om de skulle behövas. Många använder bilen för att ex. åka till ikea och då 
behöver man utrymmet där bak. 
 
Pontus Holmgren svarar att det hade varit intressant att höra vad personer utanför 
föreningarna tycker om detta. 



 
Ellen Friborg tycker inte det är en så bra ide. Kanske finns personer som inte 
kommer in till lofTDet där dessa säten ska förvaras och de ökar belastningen för den 
som är bilansvarig. 
 
Alice Eriksson säger att om de förvaras på något annat ställe måste man kunna 
skydda de under tiden de förvaras så man vet var de är och så de håller sig hela. 
 
Amanda Djäknegren säger att de måste göras tydligt var de finns och att de är lätta 
att sätta in. 
 
Erik Marberg undrar om det finns någon statistik på hur många som inte är 
föreningsaktiva som hyr bilen.  
Alice Eriksson svarar att det nog är 50/50. 
Erik Marberg säger att det är en dålig ide att sätena förvaras utanför, det borde vara 
hårdare på att straffa när de inte sitter i snarare än att ändra reglerna.  
 
Marcus Neidert säger att han kan se problemet om man inte sitter i en förening och 
ska plocka upp folk och ska behöva sätta in sätena själv jämfört med en förening 
som består av  flera personer. 
 
Gustav Erhardsson säger att om man ska använda 7 säten så är man ofta flera så då är 
det lättare att bära ut dem. 
 
Gustav Dagberg säger att om det nu ska bli hårdare med att ställa in sätena så behövs 
tydligare riktlinjer kring var man ska lägga säten när man inte använder dem. 
Jesaja Högberg svarar att de riktlinjer som finns är ganska tydliga med var de ska 
förvaras. 
Gustav Dagberg replikerar att  om man då lånar bilen i två dar , då står sätena ju 
oskyddade i två dagar. 
 
Ellen Friborg berättar att när hon satt  i styret fick de ofta klagomål på att sätena inte 
var i.  
 
Gustav Dagberg vill ge ett  förslag om att styret får som uppdrag att undersöka 
behovet av säten i bilen och hur en potentiell förvaringsmöjlighet skulle se ut.  
 
Gustav Erhardsson avslutar diskussionen. 



 
 

13. Mötets avslutande 
 Gustav förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Justeringsmännens underskrifter: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


