
Protokoll Sektionsmöte 1 
Sal:  ZOOM, Länk: https://chalmers.zoom.us/j/69671215316 
Tid:  18.00 
Datum:  2020-09-24 
Mötesordförande:    Pontus Holmgren  
Mötessekreterare:     Jakob Kitzing  
 

1. Mötets öppnande 
Gustav Dagberg öppnar mötet, samt informerar kort om reglerna gällande det nya formatet. 
 

2. Val av 
a. mötesordförande 

Gustav Dagberg nominerar Pontus Holmgren till mötesordförande. Pontus presenterar sig själv. 
Mötet godkänner Pontus Holmgren som Mötesordförande. 
 

b. mötessekreterare 
Pontus nominerar Jakob Kitzing till mötessekreterare. Jakob Kitzing accepterar nomineringen. 
Mötet väljer in Jakob Kitzing till mötessekreterare. 
 

c. två justeringsmän tillika rösträknare 
Alicia Holmqvist och Filip Takvam nominerar sig till justeringsmän. 
Alicia och Filip väljs in till justeringsmän tillika rösträknare. 
 

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

 
4. Mötets behöriga utlysande 

Pontus Holmgren frågar om mötets behöriga utlysande.   
 
Mötet finner det behörigt utlyst. 
 

5. Fastställande av mötesordning 
Mats Kullerstrand berättar om att mötesordningen har man kunnat hitta på hemsidan och på 
facebook. Mats förklarar även hur mötet kommer gå till eftersom det hålls i ett nytt format. Pontus 
Holmgren frågar om vi kan godkänna mötesordningen. 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchalmers.zoom.us%2Fj%2F69671215316%3Ffbclid%3DIwAR1nfmcEByfKiOi0uxofdMYzdRClVu_5DZftxLoFLzgbVCeMY42b1S1DZbw&h=AT3lk_OyoosLqjfnQ6zTBZ8k3s-dCpI7-m-hHekMkaFLQeqdselLV1lp5ecRc55AqDnXOXLkuFbg2LkmpDXx-r4JoUkKu-ytQ9i-DQsAQ68lISqeupxvXSvRZI4wQVy_o0Es5y7-buC1Or44YwqjwyvgVQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0H_nxi6Yk-W-6eSdCgEZkmBko4vNreGtcH235rdjVnZ8yoxnUK9qBtv8NbF6gtFqt97DmEtzaoPYWnIKBLbfDX6w-3hGxmspz5-IWPeqm23hSb14kSRzKP7w2ogUTGDwJOP8mlgLg37p8ChxbzwVoMfgu7Hxkxk1nFDIh1nYFDdd7eSwnRO1A9WEolcN3jwCyJ6scKHF3Ici-qnWSL4-cOuAuzT1M


Mötesordningen godkänns.  
 

6. Fastställande av dagordning 
Gustav Dagberg yrkar på att meddelande punkt 10.l stryks då UppspelTD inte är närvarande. 
 
Gustav yrkar även på att lägga till meddelande från JämTD, revisorerna, Fanbärarna, 
Balkommittén och p.r.o.sex.. Punkterna läggs till. 

 
7. Adjungeringar 

Andreas dagman, Programansvarig. 
Mötet adjungerar in Andreas. 
 

8. Verksamhetsplaner 
a. TD-Styret 

Pontus Holmgren ber Gustav Dagberg läsa upp TD-styrets verksamhetsplan vilket Gustav gör 
punktvis. 
 
Wilhelm Wessblad frågar vad punkten “Se över möjligheterna att förändra loftdet för att passa 
sektionens verksamhet.” betyder.  
 
Gustav Dagberg förklarar att det handlar om att undersöka möjligheten att skaffa ett kök, 
inkluderande diskmaskin och anslutande förråd till lokalen.  
 
Mötet godkänner verksamhetsplanen. 
 

b. TDjobb 
Pontus Holmgren ber Alexandra Nylander läsa upp TD-jobbs verksamhetsplan vilket Alexandra 
gör. 
 
Mötet godkänner verksamhetsplanen. 
 

c. SNTD 
Pontus Holmgren ber Thea Dencker läsa upp SNTDs verksamhetsplan vilket Thea gör. 
 
Marcus Neidert undrar ifall det är SNTD som ska utse kursrepresentanter och berättar att det 
tidigare slumpats fram genom programmet. 
Thea Dencker svarar att det är ett syftningsfel i verksamhetsplanen, deras jobb är enbart att hålla 
kontakten med kursrepresentanterna.  
 
Mötet godkänner verksamhetsplanen. 
 
 

 



9. Budget 
a. TD-Styret 

Filippa Khil går igenom budgeten uppifrån och ner.  
 
Filip Takvam undrar om budgeten anpassats efter de förutsättningar som råder under corona. 
Filippa svarar att den har anpassats och förklarar kortfattat hur. 
 
Mötet godkänner budgeten. 
 

10. Meddelanden 
a. Programansvarig  

Andreas Dagman tackar TDnollk och de andra föreningarna för ett fantastiskt arbete under 
mottagningen. Han berättar om hur det har fungerat med undervisningen under pandemin och 
poängterar att han tycker det har skötts bra i förhållande till förutsättningarna. Utöver det förklarar 
han att all information som programmet har gällande höstterminen upplägg har förmedlats till 
studenterna. 
 

b. Kårledningen 
Svante Trelsmo presenterar sig och berättar att han sitter utbildningsenhet vice ordförande i 
kårledningen och att han är sektionens kontaktperson. Svante tackar även alla kommittéer för ett 
bra jobb under mottagning och säger att det varit långt över förväntan, och då var förväntan redan 
hög.  
 
Kårledningen vill informera om att första FUM mötet har varit och att de kommande mötena 
kommer kunna följas via en livestream. Det kommer även komma ut sammanfattningar från 
mötena.  
 
Charm har öppnat sin rekrytering för projektgrupperna och mässan kommer under detta år att 
vara digital.  
 
Pontus Holmgren öppnar för frågor.  
 
Inga frågor till Svante. 
 

c. Inspektor 
Ellinor Hallberg  presenterar TDs inspektor Mikael Linden. Hans jobb är att hålla sig uppdaterad 
om sektionen och vara med på sektionsmöten. Man kan höra av sig till honom om det skulle vara 
några frågor. 
 
Meddelande från inspektorn läses upp. Mikael hälsar alla nya studenter välkomna. Han hoppas och 
tror att mottagningen har gått smidigt och han ser fram emot att ses så snart som möjligt.   
 

 



d. TD-styret 
TD-Styret välkomnar alla nya studenter och hoppas att alla är nöjda med sina koppar. 
Gustav Dagberg berättar att de ser fram emot att arbeta med verksamhetsplanen. Han 
poängterar även att man gärna får komma med andra idéer och förslag för vad styret kan 
göra under sitt verksamhetsår.  
 

e. SNTD 
Thea Dencker hälsar nymble välkomna och tackar alla som varit med på SNTDs arr samt 
berättar att de ser fram emot kommande arr. 
 

f. TDjobb 
Alexandra Nylander tackar alla som varit med på TDjobbs arr och berättar att de ser fram emot att 
jobba med den presenterade verksamhetsplanen. 
 

g. TDlaget 
TDlaget tackar alla som kommit på passen och varit med under deras arr på mottagningen.  
 
Visar film.  

h. TDnollk 
TDnollk tackar alla för en fantastisk mottagning och berättar att de håller på att utvärdera 
mottagningens arr. 
 
Visar film.  

i. prosex. 
prosex. tackar alla som kommit på deras arr under mottagning och berättar att de kommer hålla 
et-raj och pub.  
 
Visar film.  

j. RecruiTD 
Hanna Murgård presenterar recruiTD. RecruiTD är teknisk designs rekryteringsgrupp och visar 
sig för elever utanför chalmers för att representera linjen.  

k. CreaTD 
CreaTD berättar att de är teknisk designs kreativitet och verkstadsförening. De kommer att befinna 
sig i stora verkstaden varje torsdag och välkomnar alla att vara med. Utbildningar i hur 3D 
skrivaren fungerar kommer hållas under hösten.  

l. Kaffekommitdén  
Marcus Neidert berättar om vad kaffekommitén är och att de söker fler medlemmar. Planen är att 
det även ska finnas kaffe på mastern. Där kommer Wilhelm Wessblad ta hand om verksamheten.  
 
 

m. Valberedningen 

 



Tove Svanlund tackar för det gångna året och önskar all lycka till nästa års valberedning.  
 

n. Revisorer 
Varken Wilhelm Wessblad eller Erik Marberg är närvarande vid denna tidpunkt. Därav inget 
meddelande från revisorerna.  
 

o. JämTD 
Saga Jilsén tackar för mottagningen och berättar att de kommer hålla fler evenemang, bland annat 
en kill- och tjejmiddag. JämTD är öppnar för att folk ska höra av sig om egna idéer.  
 

p. Fanbärarna 
Ingen av fanbärarna var närvarande, därav inget meddelande. 
 

q. Balkommittén 
Clara Engström berättar att planeringen av balen för att fira att programmet funnits i 20 år är 
igång. Planen är att den kommer ske i maj 2021. 
 

r. p.r.o.sex. 
 

Det var bättre förr. 
 

11. Motioner 
a. Tidsram vid ändringar i styrdokument  

Ludvig Andersson presenterar motionen.  
 
Gustav Dagberg presenterar styrets syn på saken och säger att styret ställer sig bakom motionen. 
 
Pontus Holmgren öppnar upp för diskussion. 
 
Ludvig förtydligar bakgrunden till motionen. Vissa beslut som togs förra året har inte blivit 
representerat på hemsidan vilket kan leda till extra arbete.  
 
Gustav tillägger att hemsidan har uppdaterats och att allt ska var korrekt nu.  
 
Pontus Holmgren frågar om mötet kan godkänna motionen.  
Mötet godkände enhälligt motionen. 
 
Gustav Dagberg yrkar på paus i 15 minuter. Mötet godkänner. 
Gustav dagberg återupptar mötet. 
 

12. Inval  
Gustav Dagberg berättar vad inval är och hur det går till.  

 



 
a. Lekmannarevisorer 

 
Pontus frågar ifall Erik Marberg och Wilhelm Wessblad är öppna för att bli nominerade en till 
mandatperiod.  
 
Erik godtar nomineringen.  
Wilhelm godtar  nomineringen.  
 
Erik och Wilhelm presenterar sig själva.  
 
Erik informerar vad lekmannarevisorer gör och att de är intresserade av nya kandidater. 
 
Pontus Holmgren öppnar upp för frågor.  
 
Amanda Petri frågar hur många år man helst ska sitta som lekmannarevisor. 
Erik svarar att man inte måste sitta mer än ett år, men att det är bra för att få kontinuitet i arbetet. 
 
Amanda frågar ifall man kan sitta som revisor även om man sitter som kassör i en annan kommitté. 
Erik svarar att man borde vänta tills man gått av. Det går att prata med Erik eller Wilhelm för 
framtida engagemang.   
 
Erik och Wilhelm lämnar rummet.  
 
Mötet väljer enhälligt in Erik Marberg och Wilhelm Wessblad som lekmannarevisorer. 
 

b. Valberedning 
Tove Svanlund meddelar att de har valt att nominera Wilhelm Svanlund till ordförande i 
valberedningen 20/21.  
 
Wilhelm Svanlund presentera sig själv.  
 
Pontus Holmgren öppnar upp för frågor. 
 
Ludvig Andersson frågar Wilhelm vad han tror kommer vara tuffast med att sitta i valberedningen. 
Wilhelm Svanlund svarar att han tror det kommer vara tufft med sena kvällar med överläggning, 
samt att behöva ge vissa goda besked och andra sämre besked.  
 
Filip Takvam frågar vilken som är Wilhelms favorit val. 
Wilhelm svarar inval.  
 
Wilhelm Lämnar rummet.   

 



 
Mötet väljer enhälligt in Wilhelm Svanlund som ordförande i valberedningen 20/21. 
 
Emma Asker läser upp valberedningens nominering till ledamot: Amanda Petri, Astrid Bremer och 
Saga Jilsén. 
 
 Pontus Holmgren frågar om det är någon mer som vill nominera sig. 
 
Adam Udén nominerar Hedvig Elmlund. 
Hedvig godtar nomineringen. 
 
Hedvig Elmlund nominerar Adam Udén. 
Adam godtar nomineringen. 
 
Embla Jansson nominerar Emma Sellgren och Tilda Johansson. 
Emma godtar nomineringen. 
Tilda godtar nomineringen  
 
De nominerade presenterar sig själva. 
 
Pontus öppnar upp för frågor. 
 
Ludvig frågar vad de tror kommer vara roligast och mest givande med valberedningen. 
 
Tilda svarar  att hon tycker det kommer bli roligt att se vilka som vill vara aktiva och få träffa alla 
som vill engagera sig.  
Emma svarar att hon tycker det ska bli kul att få en inblick i andra årskurser och se vilka som är går 
på TD samt att få kunskap av att hålla intervjuer och att matcha ihop en grupp. 
Amanda svarar att hon tycker det ska bli kul att jobba i en liten grupp och lära känna alla  samt lära 
sig hålla intervjuer.  
Astrid tycker det känns givande och kul att hjälpa sektion bilda nya kommittéer. 
Saga tycker att det ska bli kul att få jobba med flera olika årskurser och lära sig om att hålla 
intervjuer samt psykologin bakom att sätta ihop en grupp. 
Adam tycker det ska bli kul med att få ihop så bra grupper som möjligt. 
Hedvig tycker det ska bli kul att jobba i en tajt grupp och sätta ihop kommitéer som kommer ha 
kul ihop.  
 
Ludvig Andersson frågar de nominerade från ettan hur de ser på att intervjua personer i sin egen 
klass och kanske behöva ge negativa besked.  
Emma svarar  att negativa beslut aldrig är kul, men att man får hålla det på en professionell nivå och 
se sig själv som en del av valberedningen. 

 



Tilda instämmer med vad Emma sa. 
 
De nominerade lämnar rummet. Pontus Holmgren öppnar för diskussion. 
 
Mötet väljer enhälligt in de nominerade. 
 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
14. Mötets avslutande 

Pontus Holmgren förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Justeringsmännens underskrifter 
 

 

 


