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1. Mötets öppnande 
 
Pontus Holmgren öppnar mötet. 
 

2. Fastställande av mötesordning 
 
Tobias Edholm förklarar hur mötet kommer gå till eftersom det hålls i ett nytt format. 

 
3. Val av  

a. mötesordförande 

Pontus Holmgren nominerar Julia Molin till mötesordförande. Julia presenterar sig själv. 
Mötet godkänner Julia Molin som mötesordförande. 

b. mötessekreterare 

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

c. två justeringsmän tillika rösträknare 

Pontus Holmgren nominerar Emil Bohman och Johan Hodges-Dexner till justeringsmän 
tillika rösträknare. Mötet väljer in dem. 

3. Föregående mötesprotokoll 

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

4. Mötets behöriga utlysande 

Julia Molin frågar om mötets behöriga utlysande. Mötet �nner det behörigt utlyst. 



5. Fastställande av dagordning 
 
Pontus Holmgren yrkar på att invalet av SNTD och TD-jobb byter plats i dagordningen. 
 
Pontus Holmgren yrkar på att lägga till en punkt från Andreas Dagman. 
 

6. Adjungeringar 
7. Andreas Dagman 

 
Andreas Dagman hälsar och berättar en del kring hur de arbetar. Frågar hur det fungerar 
kring distansundervisningen, men han tycker det fungerar bra trots allt. Kommer vara med 
en stund på sektionsmötet och hoppas det går bra med resten av terminen.  
 

8. Revisionsberättelser 
 
Inga revisionsberättelser. 
 

9. Verksamhetsplaner 
a. TD-laget 

 
Johan Hodges-Dexner läser upp TD-lagets verksamhetsplan. Inga frågor på 
verksamhetsplanen. 
 

b. prosex. 

Astrid Brehmer läser upp prosex. verksamhetsplan. Inga frågor på verksamhetsplanen.  

 
c. TDnollK 

 
Tea Emilsson läser upp TDnollKs verksamhetsplan. Inga frågor på verksamhetsplanen. 
 

10. Meddelanden 
a. TD-styret 

Pontus Holmgren säger att det känns lite vemodigt att hålla i det sista sektionsmötet. Men 
det är några månader kvar att knyta ihop säcken. Hade planer på att åka till Luleå och 
SMART men på grund av Corona så blev det inte av. Styret har haft en workshop och 
middag för de aktiva som gått av och hållit i en utbildning för de nya aktiva. Vi i styret vill 
tacka för det här året, det har varit väldigt roligt.  
 



Alice Eriksson tar en kort uppdatering om budgeten. Corona har inte varit bra för 
verksamheten men bättre för ekonomin. Vi har följt budgeten bra, prognosen ser bra ut. 
Troligtvis kommer sektionen gå 40 000 plus.  
 
 

b. SNTD 
Amanda Petri säger att SNTD vill säga tack till alla som kommit på deras evenemang och 
på deras aspar. De ser fram emot att välkomna de nya SNTD. 
 

c. TD-jobb 
Amelie Nordh och TD-jobb vill också tacka för i år. Kul att så många kommit på deras arr, 
de har haft ett jättekul och givande år. Tråkigt med mycket som behövts ställas in. 
Genomfört aspar. Visar film.  
 

d. Kårledningen 
Berättar vad som händer kring fum-valet och hur fum fungerar. Man kan rösta online. Igår 
drog studentrösten igång online. Länken kommer delas i chatten. I år fokuserar de på 
studentbostäder och omtentor. Kåren har fått en ny direktör för första gången på 10-15 år.  
 

e. Inspektor 
Inspektorn var inte närvarande. 

 
f. TDnollK 

Första sektionsmöte som sittande NollK. De jobbar på och hoppas på en vanlig 
mottagning. Vill påminna om att man nu kan anmäla sig till phadder för mottagningen. 
Visar film.  
 

g. TDlaget 
Vill tacka alla som kommit på deras pass under våren. De kommer fortsätta ha pass på ett så 
säkert sätt som möjligt. Börjar med ett löppass på fredag. Visar film. 
 

h. prosex. 
Fick ställa in sina arrangemang för våren men tackar alla som kom och handlade i deras 
MT-kyl. Har också en film.  
 

i. RecruiTD 
RecruiTD arbetar med representera TD på olika evenmang och mässor. De kommer ha en 
asp på måndag där man kan få reda på mer om vad de jobbar med. 
 

j. jämTD 



JämTD är en förening som har funnits tidigare men som legat på is. Nu är de ett gäng från 
tvåan som startar upp denna igen. De är fortfarande i startgroparna och vill gärna ha fler 
som engagerar sig. De finns på facebook och instagram.  
 
 
 

k. CreaTD 
Ingen närvarande. 
 

l. KaffekommiTDen 
De söker mer folk till KaffekommiTDen, önskar att man skriver till någon i kommitten 
eller tar tag i någon kommitten om man är intresserad. Man får gärna ställa frågor om man 
är intresserad. 
 

m. p.r.o.sex.  
Det var bättre förr. 
 

11. Propositioner 
a. Proposition - Antagande av miljöpolicy 

 
Pontus Holmgren presenterar propositionen. Styret har tagit fram en miljöpolicy utifrån 
input som kommit från sektionens aktiva och medlemmar, samt utgått från den centrala 
policy som Chalmers Studentkår antagit. Syftet med policyn är kunna hjälpa och vägleda 
sektionens aktiva i sitt dagliga arbete kring hur man bör arbeta på ett miljömässigt hållbart 
sätt, samt att som sektion ta en tydlig ställning i frågan.  
 
Alice Eriksson presenterar miljöpolicyn. Den är väldigt bred och något att luta sig tillbaka 
på. Där TD-sektionens vision är att verka på ett miljömässigt hållbart sätt. Miljöpolicyn tar 
upp ämnen som mat, transport och återvinning. Denna policy skall agera som ett 
komplement till Chalmers Studentkårs miljöpolicy och skall utgöra grunden för 
TD-sektionens arbete.  

Julia Molin öppnar upp för diskussion.  

Erik Marberg undrar hur man har tänkt att arbeta med detta? Vad händer om man inte 
följer policyn? 

Pontus Holmgren svarar att detta ska fungera som riktlinjer för de aktiva. Inget man kan 
bestraffa om man inte följer men det är något man kan peka på som stöd. 

Erik Marberg replikerar att då är det inte en policy utan riktlinjer. 

Ludvig Andersson har en fråga kring hur stora skillnaderna är mellan kårens och TDs 
policy. Hur är de tänkt att de ska komplettera varandra? 



Alice Eriksson svarar att vi har utgått ifrån kårens men att detta är tänkt som något som 
ligger lite närmre till hands och som ska bli enklare för de aktiva att använda. 

Alice Eriksson tycker det är jätteroligt med kommentarer på detta och vi hade gärna sett att 
man kommer med förslag på ändringar. Detta är ett dokument i arbete.  

Erik Marberg känner igen från kåren, att man har dokument som inte arbetas vidare med, 
och tycker man borde göra färdigt den innan man antar den.  

Ellen Friborg tycker det är bra att detta arbete har påbörjats och det är relevant för nästa års 
styre. Skulle kunna vara ett jobb för nästa år.  

Ludvig Andersson håller med Erik och Ellen, bra att det påbörjats men tycker det saknas 
lite för mycket för att man ska kunna rösta igenom den.  

Pontus Holmgren frågar vilka punkter som de anser behöver jobbas vidare med.  

Ludvig Andersson säger att kåren tar upp mycket kring etik och det kunde vara en del att ta 
med. Gäller både inköp och material.  

Ellen Friborg tror att för att få den mer effektfullt så behöver man göra den mer konkret.  

Erik Marberg tycker att det är ett jättebra arbete, men vill se den mer tydlig och konkret för 
TD. Något som kan vara bra är att vara tydlig kring när den ska uppdateras. Tycker att vi 
inte ska rösta igenom den utan ska låta den arbetas vidare med.  

Marcus Neidert tänkte på att det vore intressant att mer konkret följa upp det med 
kommitteer och aktiva.  

Julia Molin frågar om mötet kan gå till beslut. Julia Molin frågar om mötet kan godkänna 
propositionen angående miljöpolicyn. Mötet röstar inte igenom propositionen.  

12. Motioner  
13. Fêskarstipendiet 

 
Pontus Holmgren presenterar nomineringen. Jakob Kitzing får stipendiet årets feskare på 
grund av hans förmåga att sprida glädje i korridorerna och mys. Det är något som bidrar 
väldigt mycket till den goa TD gemenskapen att se han sitta i mys och spela gitarr och prata 
med allt och alla. 
 
Jakob Kitzing tackar så mycket för stipendiet. 
 
Pontus Holmgren yrkar på att auktionera mötet i 10 minuter.  
 

14. Inval  
a. TD-styret 



Ordförande 

Valberedningen nominerar Gustav Dagberg till ordförande i TDstyret. Gustav godtar 
nomineringen.  

Gustav presenterar sig själv. Söker ordförande av två anledningar, för att de verkar som den 
mest utvecklande rollen och för att rollen känns meningsfull och finns många möjligheter 
att göra skillnad.  

Anton Linder frågar vad han har för mål med året. Gustav svarar att målet är att alla ska få 
en så givande studietid som möjligt, han skulle vilja fortsätta och utveckla sättet som man 
kan engagera sig och se till att de sker på ett hållbart sätt. Han har egen erfarenhet från det 
från prosex. Han tycker att arbetet med miljöpolicyn känns bra och skulle vilja arbeta 
vidare med det. 

Saga Jilsen undrar vilken ordförande han helst vill efterlikna? Gustav svarar att han ser 
många olika sidor hos många olika ordförande och vill inte välja en favorit. 

Pontus Holmgren frågar vilka utmaningarna som blir störst? Gustav svarar att han ser 
framför sig att man ställs i knepiga situationer där man tvingas stå upp för styrets åsikt eller 
sektionens åsikt mot kåren eller programmet. Kan vara klurigt men tror att han har bra 
egenskaper.  

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion. 

Mötet väljer enhälligt in Gustav Dagberg till ordförande för TDstyret. 

Kassör 

Ingen nominering till kassör.  

Ledamöter 

Valberedningen nominerar Mats Kullerstrand, Jakob Kitzing, Ellinor Hallberg och Ellen 
Söder.  

Filippa Kihl självnominerar sig själv. 

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 Mats Kullerstrand, Jakob Kitzing, Ellinor Hallberg och Ellen Söder. 



Pontus Holmgren yrkar på att auktionera mötet i 5 minuter. 

b. SNTD 

Ordförande 

Valberedningen nominerar Thea Dencker till ordförande i SNTD. Thea godtar 
nomineringen. 

Thea presenterar sig själv. Blev väldigt glad över nomineringen. Kul att kunna ta del av 
både SNTD och styrets arbete.  

Amelie Nordh undrar om det är något specifikt hon vill arbeta med i SNTD. Thea svarar 
att hon inte har något specifikt svar men skulle tycka det var kul att få  in lite aktiviteter i 
slutet på skoldagen. Även bra att ha något arrangemang gällande att ha en god relation till 
sina studier. 

Alice Eriksson undrar hur man ökar svarsfrekvensen  på kursutvärderingarna. Thea svarar 
att det bara handlar om bara påminna och göra reklam för det. 

Anna Grafström undrar varför Thea vill sitta i TDstyret. Thea svarar att hon vill få inblick i 
hur styret jobbar och det är genuint kul att lära sig mer om sektionen. Även bra att kunna 
lära sig av äldre personer i styret.  

Jesaja Högberg undrar vilka egenskaper hon har som passar till ordföranderollen. Thea 
säger att hon är bra på att hålla det sakligt. Hon vill även jobba mycket med att alla ska 
kunna säga vad de tycker så man kan få en bra diskussion och kommunikation med alla i 
gruppen.  

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion. 

Mötet väljer enhälligt in Thea Dencker till ordförande för SNTD. 

Ledamöter 

Valberedningen nominerar Yu-Han Hua, Saga Jilsen, Louisa Reck, Victor Hunynh 

 och Clara Enström.  

Saga Jilsen tackar nej till nomineringen.  

Emma Asker självnominerar sig själv.  

Eftersom det är lika många nominerade som platser så kan de nominerade stanna kvar i 
rummet. De nominerade presenterar sig en och en för mötet. 



Anna Grafström frågar hur de ska nå ut till årskurs tre och uppåt. Gruppen svarar att det är 
tråkigt att ingen äldre student är med i gruppen. Man kan kolla hur tidigare SNTD har 
gjort, och försöka ge mer information. Man kan även äta lunch på lofTDet och lära känna 
studenterna där. 

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

Mötet väljer in Yu-Han Hua, Emma Asker , Louisa Reck, Victor Hunynh 

och Clara Enström.  

c. TD-jobb 
Ordförande 

Valberedningen nominerar Alexandra Nylander till ordförande i TD-jobb. Alexandra 
godtar nomineringen. 

Alexandra presenterar sig själv. Sökte TDjobb för det verkar väldigt roligt att engagera sig 
och TDjobb fångade hennes intresse. Roligt att ha kontakt med arbetslivet. Intressant att 
se vad man kan göra efter. 

Anton Linder undrar vad hon ser mest fram emot. Alexandra svarar att hon ser fram emot 
att få mycket nya erfarenheter och att växa som person. Kul att lära känna nya personer och 
prova på en ledarroll.  

Amelie Nordh undrar vad som kännetecknar en bra ledare? Alexandra svarar att det är en 
person som kan känna in hela gruppen.  

Johan Hodges-Dexner undrar vad hon vill utveckla med TDjobbs verksamhet.Alexandra 
svarar att många företag är intresserade av masterstudenter och det skulle vara roligt att 
involvera studenterna på kandidaten lite mer.  

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion. 

Mötet väljer enhälligt in Alexandra Nylander till ordförande för TD-jobb. 

Ledamöter: 

Valberedningen nominerar Pontus Falk och Daniel Arfvidsson Nilsson. 

Eftersom det nominerade inte tar upp alla platser så  kan de nominerade stanna kvar i 
rummet. De nominerade presenterar sig för mötet en och en. Mötet ställer frågor till de 
nominerade.  

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



Mötet väljer in Pontus Falk och Daniel Arfvidsson Nilsson.  

15. Övriga frågor 
Ellen Friborg undrar när nästa sektionsmöte är. 
Pontus Holmgren svarar att det  inte är planerat men så fort som möjligt efter de fått en 
nominering till kassör. 
 
Anton Linder undrar vad som händer om ingen nominerar sig. 
Pontus Holmgren svarar att i värsta fall får någon sitta kvar från styret. 
 
Gustav Fjellheim undrar hur styret kommer sköta arbetet med att hitta en ny kassör. 
Anna Grafström svarar att de jobbar via facebook och personangrepp på personer som är 
småsugna. 
 
Ellen Friborg undrar hur styret och nollK tänker inför mottagningen. Hört på ryktesväg att 
de får sitta om ett år om det inte blir en mottagning. 
Tea Emilsson säger att de inte fått höra något sånt. Än så länge har de bara hört att de ska 
planera för en mottagning som vanligt. 
 
Johan Hodges-Dexner undrar om det finns ett sista datum för nominering till kassör? 
Pontus Holmgren svarar 1 Juli för då går styret på. 
 

16. Mötets avslutande 
 Julia Molin avslutar mötet. 
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