
Protokoll Sektionsmöte 3
Sal: ZOOM, Länk:
Tid: 17.30
Datum: 2021-02-09 och 2021-02-10
Mötesordförande:    Pontus Holmgren
Mötessekreterare:     Jakob Kitzing

1. Mötets öppnande
Gustav Dagberg öppnar mötet, samt informerar kort om reglerna gällande det digitala 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
Saga Jilsén och Jonathan Boström blir nominerade till justeringsmän. Båda godtar nomineringen.
Saga och Jonathan 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
Pontus Holmgren frågar om mötets behöriga utlysande.

Mötet �nner det behörigt utlyst.

5. Fastställande av mötesordning
Mats Kullerstrand informerar kort om reglerna gällande det digitala formatet samt hur invalet går
till.
Mats berättar även att mötesordningen har man kunnat hitta på hemsidan och på facebook. Pontus
Holmgren frågar om vi kan godkänna mötesordningen.



Mötesordningen godkänns.

6. Fastställande av dagordning

Hanna Murgård yrkar på att  lägga till ett meddelande från RecruTD.
Gustav Dagberg yrkar på att stryka meddelande från programansvarig, punkt 8a.
Adam Udén yrkar på att �ytta TDlagets meddelande till efter prosex. och TDnollk.
Wilhelm Svalund yrkar på att �ytta fram valberedningens meddelande.
Saga Jilsén yrkar på att lägga till ett meddelande från p.r.o.sex.

Punkterna läggs till och �yttas.

Pontus Holmgren frågar om mötet kan rösta in ändringarna i  grupp.
Mötet röstar igenom ändringarna.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Meddelanden

a. Kårledningen
Svante Trelsemo hoppas alla har haft en härlig jul och berättar att kårledningen öppnat för mindre
arrangemang på JA, ifall det �nns frågor gällande det uppmanar han att man i ska höra av sig till
Styret. Han meddelar även att ansökan till valberedningen stänger 14de februari.
Jämnlikhetsveckan som hålls av JämK mha olika sektionsers jämnlikhetskommitteer kommer hållas
nästa vecka.

Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor.

b. FuM

Pontus Holmgren  berättar att FuM har hållits, bland annat har en proposition om möjligheten att
ha  dubbla sektionsmedlemskap har röstats igenom. Han uppmanar även folk att söka till nästa års
FUM, anmälan till kandentaturen är öppet 15 feb till 7 mars.

Pontus öppnar för frågor.



Inga frågor.

c. Inspektor
Mikael Linden presenterar sig själv och hälsar att han tycker det är kul att det sker saker på
sektionen trots omständigheterna.

Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor

d. TD-styret

Gustav Dagberg läser upp meddelandet från Styret: Vi i styret jobbar framåt och vårt fokus
ligger just nu på skiftet av kommitteerna. Vi har hållit en workshop med de avgående för att
utveckla verksamheten och ska även hålla en utbildning för de som kliver på nu.

Vi laddar även upp för asparna till nästa års styre och om vi nu får kalla dom det, “utskotten”.
Asparna kommer ske senare i denna läsperiod, men mer info kommer nog i nästa vecka, så
håll utkik!

Och för att uppdatera er lite kort på hur vi ligger till med vår verksamhetsplan. Så vill vi bara
säga att, även om verksamheten ser annorlunda ut just nu och att vårt arbete inte är det
samma som vi kanske såg framför oss, så ligger vi bra till och jobbar kontinuerligt med de
flesta punkterna.

Sen kan vi inte trycka för lite på att det är viktigt att ni svarar på studentbarometern!

Filippa Kihl redovisar nu lägesrapporten av budgetläget.

Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor.

e. SNTD
Thea Dencker tackar alla som svarat på kursenkäten och tävlat om presentkort. Hon
berättar att SNTD jobbar med att få igång distansevenemang samt att de är taggade på
aspningen som drar igång snart. Hon uppmanar även att man kan vända sig till SNTD ifall
något i ens kurser inte fungerar bra.



Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor.

f. TDjobb
Alexandra Nylander berättar att TDjobb tycker det är kul att så många är taggade på
portfolioföreläsningen och uppmanar folk att skicka in sin portfolio i förhand för att få tips under
föreläsningen. Hon berättar även att mentorskapsprogrammet dragit igång och att även TDjobb är
taggade på de kommande asparna.

Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor.

g. Valberedningen
Wilhelm Svanlund berättar att han och valberedningen är spända inför invalet imorgon. Han
påminner även om att man kan självnominera sig på sektionsmötet imorgon.

Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor.

h. TDnollk
Thea Emilsson tackar alla som hjälpt till och varit med under mottagningen, hon tackar även sina
TDnoll-kamrater. TDnollK ser fram emot att få  barn.

Visar �lm.

Pontus öppnar för frågor.

Ellinor Hallberg frågar vem som gjorde låten till sektionsmötevideon.
Thea svarar att det var Råbe som står bakom den.

i. prosex.
Astrid Brehmer tackar alla som hjälpt prosex. under året. Hon berättar även att de kommer hålla ett
sista arr nästa tisdag med puba och prex.

Visar �lm.



Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor.

j. TDlaget
Johan Hodges Dexner tackar alla som kommit på TDlaget 20s fredagspass och arrangemang.

Visar �lm.

Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor.

k. RecruiTD
Hanna Murgård berättar att de kommer  representera TD på chalmersdagen och besökskväll. Hon
berättar också att RecruiTD söker nya medlemmar för nästkommande år.

Pontus öppnar för frågor.

Inga frågor.
l. p.r.o.sex.

Det var bättre förr.

9. Års- och revisionsberättelser

a. TDlaget 19/20

Pontus Holmgren förklarar hur års- och revisionsberättelsen går till.

Pontus ber Emil Bohman eller Ellinor Hallberg att läsa upp sin årsberättelse från TDlaget
19/20. Emil läser upp årsberättelsen.

Pontus ber revisorerna läsa upp sin revisionsberättelse.
Wilhelm Wessblad läser upp revisionsberättelsen och säger att de inte finner någon anledning
till anmärkning. Wilhelm tillstyrker att sektionen ansvarsbefriade av Emil och Ellinor.

Pontus öppnar för frågor.



Wilhelm Wessblad vill nämna att revisorerna kontinuerligt jobbar med att hitta nya revisorer. Ifall
man är intresserad kan man kontakta Wilhelm eller Erik Marberg.

Pontus öppnar upp för diskussion.

Pontus frågar om mötet är redo att gå till beslut.

Mötet beviljar Emil och Ellinor ansvarsfrihet.

Gustav Dagberg yrkar på paus i 15 minuter. Mötet godkänner.

Pontus Holmgren återupptar mötet.

10. Propositioner

a. Invalsstruktur för styrelseledamöter

Alexandra Nylander presenterar propositionen. Propositionens syfte är att förtydliga
invalsstrukturen för TD-styret för att bibehålla den struktur som varit under det senaste åren där
valberedningen föreslagit poster men alla förutom ordförande och kassör har röstats in
gemensamt som ledamöter.

Gustav Dagberg berättar att propositionen togs upp och diskuterades på förra sektionsmötet och
att den nu har reviderats.

Pontus öppnar upp för frågor.
Inga frågor.

Pontus öppnar för diskussion.

Pontus frågar om mötet känner sig redo att gå till beslut. Mötet �nner det.

Gustav Dagberg uppmanar att folk ska ha kamerorna på för att röstningen ska kunna utföras
korrekt.
Pontus berättar hur röstningen går till.

Mötet röstade enhälligt igenom propositionen.

b. Införande av utskott



Gustav Dagberg presenterar propositionen. I nuläget står TDJobb betecknat som en kommitté
trots att de inte uppnår kriterierna för detta då de inte har en kassör. TDJobb arbetar även, likt
SNTD, närmare TD-styret då deras ordförande ingår i styret. Begreppet utskott används
också ofta för att beskriva såväl SNTD som TDJobb även fast utskott inte är definierat på
sektionen.

Styret yrkar på att införa utskott i stadgar och reglemente för att tydliggöra TDjobbs ansvar
och roll på sektionen. Samtidigt leder detta till att begreppet kommittée klargörs då TDJobbs
roll skiljer sig från de övriga kommittéerna idag.

Utskotten skulle få en egen paragraf i stadgarna och likt kommitteerna förtecknas både SNTD
och TDjobb i reglementet under utskott.
Gustav förklarar därefter yrkandet övergripande.

Gustav berättar även att en revidering propostionenen har skett sen senaste sektionsmötet.

Pontus öppnar för frågor.

Alice Eriksson frågar vad SNTD är de�nierat som idag.
Gustav svarar att det är de�nierat i stadgar och reglemente som studienämnd. Han förklarar att
förändringen leder till att kapitlet döps om till utskott.
Alice frågar om detta kan resultera att något går förlorat.
Gustav svarar att kåren framförallt vill att studienämnden ska �nnas, med tanke på det är det bra att
reglementet och stadgan stärker det. Ifall kåren inte uppskattar ändringen kan de häva beslutet.

Mikael Lindén kommentar att TDjobb rent historiskt var en kommitte men att man med tiden har
ändrat dess kategorisering, därav är det bra att styrandedokumenten uppdateras.

Ludvig Andersson svarar på Alice fråga att på maskin ligger studienämnden under utskott och att
det därför inte borde vara några problem med kåren.

Pontus öppnar för diskussion.

Pontus frågar om mötet känner sig redo att gå till beslut i frågan. Mötet �nner det så.

Mötet röstar enhälligt igenom propositionen.

c. Sektionsföreningar
Ellinor Hallberg läser upp bakgrunden till propositionen. Sektionens stadgar uppdaterades 2019
för att tillåta bildandet av sektionsföreningar, reglementet har däremot inte uppdaterats med
motsvarande kapitel. Propositionen är skapad för att uppdatera reglementet.



Pontus öppnar upp för frågor.

Alice Eriksson frågar om inköpspolicyn gäller för evenemang eller inte.
Ellinor svarar att vid evenamng får man överstiga den budgeten.

Pontus öppnar för diskussion.

Pontus frågar om mötet känner sig redo att gå till beslut i frågan. Mötet �nner det så.

Mötet röstar enhälligt igenom propositionen.

11. Motioner
a. Införande av preliminärbudget på SM4

Pontus berättar att denna motion röstades igenom under förra sektionsmötet men att den måste
röstas igenom igen på grund av att det är en stadgeändring.

Alice Eriksson presenterar motionen.

Filippa Kihl säger att styret står bakom motionen.

Pontus öppnar för frågor.

Pontus Holmgren öppnar upp för diskussion.

Pontus frågar om mötet känner sig redo att gå till beslut i frågan. Mötet �nner det så.

Mötet röstar enhälligt igenom motionen.

b. JämTD
Emil Bohman presenterar motionen.  JämTD har varit en grupp som funnits till och från på
sektionen i �era år. Förra året startades det upp igen med målet att bli en grupp som kvarstår över
åren. Olyckligtvis har första uppstartsåret varit väldigt begränsat och engagemang har inte kunnat
ske i den utsträckning som förhoppningen var. Dock har många möjligheter och fördelar med att
ha en jämlikhetsförening blivit tydliga. Motionen är skapade för att göra JämTD till en förening för
att förebygga att den rinner ut i sanden igen.

Emil Bohman yrkar på en ändring i motionen för att förtydliga invalsperioden för ordförande i
JämTD.



Ellinor Hallberg berättar att styret står bakom motionen och att de ser ett stort värde i att ha en
jämnlikhetsförening.

Pontus öppnar för frågor.
Johan Hodges Dexner säger att han tycker att det är en jättebra motion. Han frågar även vad
skillnaden på ledamot och föreningsmedlem är.
Ellinor svarar att ledamöten är de som sitter i styrelsen medan alla på sektionen kan vara
medlemmar i föreningen.
Alice Eriksson svarar också att ledamötena blir tillsatta, medan medlemmarna kan engagera sig för
att arrangera evenemang och stötta styrelsen men har inget speci�kt ansvar.

Ludvig Andersson frågar varför motionärerna valt att försöka skapa en förening i jämförelse med en
kommitte samt frågar hur det ser ut på andra sektioner.
Emil Bohman svarar att det är för att det ska vara så enkelt som möjligt att engagera sig. I en
förening kan man engagera sig utan att bli invald. Han svarar även att andra sektioner har det
annorlunda, vissa har att SAMO är ordförande, andra hade det som en kommitte, andra som en
arbetsgrupp och vissa ingen alls.

Johan Hodges Dexner frågar ifall alla sektionsmedlemar får gå på olika arrangemang, men att man
måste bli medlem för att hjälpa till.
Alice Eriksson svarar att alla får delta och att det är för att det ska bli lättare att engagera sig. Hon
poängterar även att föreningen är nystartad eftersom den många gånger startats men inte hållits
igång tidigare år, att etablera den som förening försäkrar att den förblir.
Ellinor svarar även att det inte förs någon registrering av medlemmar, alla får vara med.

Ludvig Andersson tillägger att på maskinsektionen är XP en förening, man kan gå med där för att
ta del i vad de för men man måste inte vara med. Han menar på att alla borde få rätten till att gå
med men att man inte borde bli tvingad till det.
Ludvig frågar även om motionärerna tror att det �nns ett intresse i att söka JämTD, eftersom det
annars kan bli vakanta platser.
Emil Bohman svarar att ha de stående årliggandena har man ett ansvar samt att föreningen syns
mer, varpå han tror att det skapas ett större intresse för engagemang. Han säger även att det är svårt
att veta hur intresset kommer se ut, men att han hört att folk är intresserade att söka.
Alice Eriksson poängterar att motionen är för att skapa en förening, inte för vad en förening
egentligen är.

Mikael Linden frågar om de vill speci�cera att ordförande väljs in men inte ledamötena.
Alice svarar att eftersom det är en förening väljs ledamötena in via sektionsstyrelsen på förslag av
ordförande.

Pontus Holmgren öppnar upp för diskussion.



Ludvig Andersson säger att han tycker att det är ett väldigt bra förslag och att TDsektionen
verkligen borde ha någon jämlikhetsgrupp eftersom vi anser oss vara i framkant inom frågan.
Han poängterar dock att det är viktigt att förtydliga vad styrelsen kommer att vara ansvariga för och
att det ska stå med i reglementet att styrelsen ansvarar för att samordna JämTDs åligganden. Han
nämner även vikten i att förteckna vilka som är medlemmar och vilka som inte är det.
Alice frågar om Ludvig tycker att detta är någots om bör införa innan motionen röstas igenom eller
om det går att lägga till i efterhand.
Ludvig svarar att det egentligen inte spelar någon roll men att risken �nns att det rinner ut i sanden
ifall det inte skrivs in innan.

Ludvig frågar även hur Jämnmötena går till.
Emil Bohman svarar att ordförande från varje jämnlikhetskommite går på dessa möten och att det
är jämk som håller dem.
Ludvig säger att han tycker att det krävs ett förtydligande att det är någon från styrelsen som ska
vara med på jämnmötena.

Alice tycker att punkterna som tagits upp är bra, men att motionärerna vill rösta igenom motionen
för att invalet av ordförande till föreningen ska kunna ske i år.
Gustav Dagberg tillägger att även motionen röstas igenom nästa sektionsmöte kommer det gå att
välja in en ordförande, valberedningen kommer bara vara tvugna att jobba proaktivt. Han tillägger
att det är möjligt att auktionera mötet och att motionärerna skriver ett ändringsförslag.

Ellinor Hallberg undrar över om förtydligande om vem som är medlem eller inte borde stå i
stadgarna eller reglementet och inte i föreningen i sig.
Ludvig svarar att det beror på om man vill skilja på föreningerna eller om alla föreningar ska ha det
lika.

Pontus Holmgren frågar om motionärerna vill lägga fram ett ändringsyrkande.
Emil Bohman svarar att de inte vill det, men att det kan vara bra att rösta igenom motionen för att
kunna göra ändringar senare.

Ludivg Andersson poängterar att ändringsyrkandet gäller att i sista punkten säkerställa att en
representant från föreningens styrelse är med på jämnmötena.

Gustav Dagberg frågar ifall motionärerna vill bordlägga motionen tills imorgon.
Emil svarar att de vill det.

Pontus frågar ifall vi kan auktionera mötet tills imon. Mötet godkänner.

Gustav Dagberg öppnar mötet och berättar om reglerna gällande det digitala formatet samt det
digitala invalet.



Gustav lämnar över ordet till Pontus Holmgren.

Pontus berättar om vart mötet lämnades och att det har kommit in ett ändringsyrkande från
motionärerna.

Emil Bohman berättar om ändringsyrkandet.

Pontus öppnar för fortsatt diskussion.

Pontus frågar om mötet känner sig redo att gå till beslut i frågan. Mötet �nner det så.

Mötet röstar enhälligt igenom motionen.

12. Inval

Mats Kullerstrand förklarar hur invalet går till.

a. prosex.

Ordförande

Valberedningen nominerar Jonna Stenlund till ordförande i prosex.. Jonna godtar
nomineringen.

Mats Kullerstrand har en ordningsfråga. Han uppmanar alla att sätta på kameran för att
inte bli kickade från mötet, detta för att röstningen ska gå rätt till.

Jonna Stenlund presenterar sig. Hon går i ettan och bor  i Alingsås men ska
förhoppningsvis �ytta in till Göteborg innan sommaren. Hon tycker det verkar kul med
planera och genomföra alla evenemang som prosex. håller i. Hon berättar även att hon
tycker prosex. har en viktig roll för den stämning som �nns på TD. Slutligen säger hon att
hon tror ordföranderollen kommer passa henne då hon har en förmåga att läsa av rummet
och få alla att känna sig hörda.

Pontus öppnar för frågor.

Johan Hodges Dexner frågar Jonna vad hon tror du kommer vara roligast under ett
potentiellt år i prosex..

Jonna svarar att det kommer bli kul att lära känna gruppen, men även att trä�a alla klasser
på TD och andra program.



Astrid Bremer frågar Jonna hur hon ska engagera folk som inte dricker alkohol.

Jonna svarar att hon tycker det är viktig att vara tydlig med att det ska �nnas olika alternativ
och att alkoholen inte ska vara i fokus. Hon tror detta kommer resultera i att alla kommer
ha kul, oavsett om man väljer att dricka alkohol eller inte.

Johan Hodges Dexner frågar vilka arr man kan göra trots det rådande omständigheterna.
Jonna svarar att hon tycker det är kul med digitala arr och även att det hade varit kul med en
digital sittning. Hon tror det är viktigt att verksamheten inte stannar av bara för att det är
corona.

Astrid Bremer frågar om Jonna hellre är i tid till möten eller bjuder på �ka.
Jonna svarar att hon hellre bjuder på �ka.
Astrid tycker det är ett bra svar.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.
Valberedningen läser upp sin nominering.

Mötet väljer enhälligt in Jonna Stenlund till ordförande i prosex.

Kassör

Valberedningen nominerar Vera Isaksson till ordförande i prosex.. Vera godtar
nomineringen.

Lina Bökmark självnominerar sig till kassör i prosex.

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

De nominerade lämnar rummet. Diskussion.

Valberedningen läser upp sin motivering.

Wilhelm Svanlund har en ordningsfråga. Hans fråga är om man blir kickade när om röstar
från mobilen då kameran inte är igång när man röstar.
Gustav Dagberg svarar att folk inte kommer att bli kickade, utan att styret kollar att alla är
med direkt innan röstningen.

Pontus frågar om mötet är redo att gå till beslut. Mötet �nner att vi är i beslut.

Mötet väljer in Vera Isaksson till kassör i prosex.



Ledamöter

Valberedningen nominerar Axel Malmberg, Ida Osterman, Lovisa Ljungdahl, Martin
Siljeklint och Viktor Andersson.

Peter Hörstedt självnominerar sig.
Lina Bökmark självnominerar sig.
Nea Högberg självnominerar sig.

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

Valberedningen läser upp sin motivering för de nominerade.

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

Mötet väljer in Victor Andersson, Ida Osterman, Martin Siljeklint, Louisa Ljungdahl och
Axel Malmberg.

Gustav Dagberg yrkar på en 15 minuters paus. Mötet godkänner.

Pontus Holmgren återupptar mötet.

b. TDnollK

Ordförande

Valberedningen nominerar Melina Åkesson till ordförande i TDnollK. Melina godtar
nomineringen.

Melina Åkesson presenterar sig själv. Hon berättar hur hon höll ett tal under förra årets
inval där hon berätta tre saker om sig själv. Detta året har hon en sak till att berätta. Hon
berättar hur hon många gånger varit den nya tjejen och varje gång känt att hon behövt passa
in. Men när hon kom till TD kände hon inte så längre. Hon säger att på TD blir man
belönad för att vara sig själv, inte passa in. Hon ser det som hennes yttersta ansvar att stötta
alla i kommitten för att mottagning ska bli så bra som möjligt, oavsett format.

Pontus öppnar upp för frågor.

Thea Emilsson frågar hur Melina känner för att gå på möten och skriva mötesprotokoll då
det är ett ansvar som ingår i ordföranderollen.



Melina svarar att hon är taggad. Hon berättar att hon har övat på att transkribera intervjuer
och tycker det är kul att skriva så fort man kan.

Wilhelm Svanlund frågar vem Melinas favoritdiktator är då hon är nominerad till
ordförande.
Melina svarar att det �nns olika styrkor hos olika diktaturer, hon kan inte välja en.

Johan Hodges Dexner ställde en fråga, på grund av rundgång gick frågan inte att uppfatta.

Valberedningen läser upp sin nominering.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.

Mötet väljer enhälligt in Melina Åkesson till ordförande i TDnollK.

Kassör

Valberedningen nominerar Cecilia Bohlin till kassör i TDnollK. Cecilia godtar
nomineringen.

Cecilia Bohlin presenterar sig själv. Cecilia är 7886 dagar gammal, älskar att fynda och hatar
regn och blåst. Hon berättar om hennes första dag på TD, att det inte tog lång tid innan
hon kände sig inkluderad och välkomnad. Hon berättar även hur mottagningen var bland
de bästa veckorna i hennes liv och att hon vill skapa samma känsla för de som börjar i år.
Slutligen säger hon att hon brukar vara bankir i monopol, så hon har koll på saker och ting.

Pontus öppnar för frågor.

Amanda Petri målar upp ett scenario där en person råkar köpa pizza på nyårsdagen på
TDnollks bankkort, hon avslutar med att fråga vad Cecilia hade gjort ifall det hände henne.
Cecilia svara att det var ju inte jättebra och att hon ännu inte vet hur man gör den
bokföringen men att hon hade sett till att lösa problemet.

Simon Råbe frågar vad Cecilia har för planer för mottagnings�lms budgeten.
Cecilia svarar att årets �lm är svår att toppa, men med rätt resurser går det nog att göra en
bra. Hon säger även att ifall någon pitchar en bra ide ska budgeten gå att lösa.

Wilhelm Svanlund frågar Cecilia hur mycket pengar hon har.
Cecilia svarar tillräckligt.

Valberedningen läser upp sin nominering.



Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.

Valberedningen läser upp sin nominering.

Mötet väljer in Cecilia Bohlin till kassör i TDnollk.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Emelie Medailleu, Ebba Jensen, Daniel Arfvidsson Nilsson, och
Otto Eklund.

Matilda Nevelius Wernholm 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 nominerades närvaro. Mötet går vidare till röstning.

Valberedningen läser upp sin nominering.

mötet väljer in Emelie Medailleu, Ebba Jensen, Daniel Arfvidsson Nilsson och Otto
Eklund.

c. TDlaget

Ordförande

Valberedningen nominerar Alice Olofsson till ordförande i TDlaget. Alice godtar
nomineringen.

Alice Olofsson presenterar sig själv. Alice är 22 år från Södertälje, hon har spelat fotboll hela
sitt liv och därifrån förstått vikten i att motionera. Därför tycker hon att TDlaget verkar
kul, för att få dela med sig av detta. Hon berättar hur TDlaget har visat henne att det �nns
massa roliga sporter man kan prova på och hur hon hoppas att andra ska få uppleva samma
sak.

Pontus öppnar för frågor.

Johan Hodges Dexner frågar hur Alice ska se till att TDlaget ska fortsätta vara en diktatur.
Alice svarar att hon alltid ska stå högre än de andra.



Ellinor Hallberg målar upp ett scenario, ifall du har lagat linstacos och det blir en påse
nachochips över, skulle du dela ut det gratis eller sälja dem för 20kr tallriken.
Alice svarar att hon skulle ge ett nachochips till varje styrelsemedlem och sen sälja resten.

Emil Bohman frågar om kepsen ska vara fram eller bak.
Alice svarar de�nitivt bak.

Alicia Holmqvist frågar om Alice ställer sig emot deras gyckel där de gjorde om låten We
will rock you med texten TDlaget suger.
Alice svarar att hon sjöng “TDlaget suger inte”.

Ebba Jensen frågar hur man gör den bästa tacon.
Alice svarar att hon inte är så matintresserad men att grädd�l är viktigt.

Wilhelm Svanlund frågar vilken ohmsits Alice hade gått på.
Alice svarar att som ordförande kommer hon se till att de inte sker samtidigt.

Emrik Andersson frågar varför just Alice vill bli koala.
Alice svarar att hon älskar musik.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion. Valberedningen läser upp sin nominering.

Mötet väljer enhälligt in Alice Olofsson till ordförande i TDlaget.

Kassör

Valberedningen nominerar Filip Palmgren till kassör i TDlaget. Filip godtar nomineringen.

Filip Palmgren presenterar sig själv. Han är 20 år gammal och går i tvåan. Kommer från
Kungsbacka och tycker fredagpassen är viktiga för att alla ska ha något roligt att se fram
emot och må bra, speciellt nu under corona.

Ellinor Hallberg frågar om kepan ska vara fram eller bak?
Filip Palmgren svarar fram.

Emil Bohman frågar vad debit och credit står för.
Filip Palmgren svarar med att läsa från internet.

Melina Åkesson undrar vilken Filips favoritvaluta är.
Filip svarar att han gillar chokladpengar.



Wilhelm Svanlund frågar om han har koll på inlägg, t.ex. inlägg för hålfoten.
Filip svarar att han själv inte haft det, så han har dålig koll.

Linus Hallenberg frågar om �lip vat vad vet genomsnittshastigheten på en lastad svala.
Filip Palmgren svarar att han inte vet.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.

Valberedningen läser upp sin nominering.

Mötet väljer in Filip Palmgren till kassör i TDlaget.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Ellinor Axelsson, David Boman och Erica Rickard.

Linn Dahlin 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 nominerades närvaro.

Valberedningen läser upp sin nominering.

Mötet väljer in Ellinor Axelsson, David Bohman och Erica Rickard.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande
Pontus Holmgren förklarar mötet avslutat.

Justeringsmännens underskrifter

Saga Jilsén:
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Jonathan Boström:

-------------------------------------------------------------

Saga Jilsen


