
Protokoll Sektionsmöte 4
Sal: ZOOM, Länk:
Tid: 17.30
Datum: 2021-04-29
Mötesordförande:    Ludvig Andersson
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 Ludvig Andersson till mötesordförande. Ludvig  presenterar sig själv
Mötet godkänner Ludvig Andersson som Mötesordförande.

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

c. Två justeringsmän tillika rösträknare
Jakob Kitzing nominerar Nicklas Thempo Bengtsson och Emil Bohman till justeringsmän. Båda
godtar nomineringen.
Nicklas och Emil 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
Ludvig Andersson 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. Ludvig
Andersson frågar om vi kan godkänna mötesordningen.

Mötesordningen godkänns.

6. Fastställande av dagordning

Gustav Dagberg yrkar på att stryka punkt 11 då motionen röstades igenom på föregående
sektionsmöte. Gustav yrkar även på att stryka meddelande från FuM samt lägga till punkt 8a,
Anders Ankén.

Ellen Friborg yrkar på att lägga till ett meddelande från p.r.o.sex.

Punkterna läggs till.

Ludvig Andersson frågar om mötet kan rösta in ändringarna i  grupp.
Mötet röstar igenom ändringarna.

7. Adjungeringar
Fredrik Byström från maskinsektionen. Fredrik kom för att vara emotionellt stöd åt en kompis som
var nominerad.

Andreas Dagman och Anders Ankén från programmet.

Ludvig Andersson frågar om mötet kan godkänna adjugeringarna.
Mötet godkänner enhälligt adjugeringarna.

8. Meddelanden

a. Anders Ankén
Anders berättar vad en studievägledare gör, att man alltid kan komma för att svara på diverse frågor.
Han poängterar att frågorna inte bara behöver handla om skolan, utan han kan även funka som ett
bollplank gällande andra frågor. Slutligen berättar han att han har tystnadsplikt.

Ludvig ber Anders skriva sina kontaktuppgifter i chatten.

b. Programansvarig
Andreas Dagman hoppas att allt blir normalt till höst och han verkligen ser fram emot det. Han
berättar om att programteamet möts varje vecka för att stämma av diverse frågor för att utveckla
utbildningen. Han uppmanar även att man ska ta chansen att prata med Ankén och säger att man
även kan vända sig till honom ifall man har någon fundering.



Dagman berättar även om hur arbetet mellan programmet och styret gått under det gångna året.
Han hälsar ett stort tack till alla kommitteer och slutligen hoppas han att alla ska kämpar på in i det
sista och önskar alla ett trevligt sommarlov.

c. Kårledningen
Ellen Friborg presenterar kort sig själv. Därefter berättar Ellen att kårledningen har fått efterträdare,
att alla TD representanter kom med i FuM och att Cortegen går av stapeln imorgon. Slutligen
berättar hon att kårledningen har sett till att kårhuset kommer agera vaccinations-station för fas
fyra.

d. Inspektor
Mikael Linden hoppas att alla får en bra valborg och hälsar att ifall man har några frågor är det bara
att maila eller ringa.

e. TD-styret
Gustav Dagberg berättar att styret håller på att avrunda sitt år och jobbar på att bygga en bra
början för kommande.

Filippa presenterar nulägesrapporten.

Ellinor presenterar motivationen för feskarstipendiet.

Motivationen: “Med ett brinnande intresse för sektionen har Alice under sitt sittande styret-år
gjort ett fantastiskt jobb!

Genom otaliga möten fram och tillbaka till banken har hon lyckats förhandla fram orimligt
bra deals som har förenklat för kassörer och sektionen i helhet.

Hon bidrar alltid till en glad stämning och trygghet på våningen. Hon har minst sagt
främjat sektionen.”

f. SNTD

Thea hälsar att SNTD vill tacka för ett härligt år och ger ett stort tack till alla som svarat på
kursenkäterna.

g. TDjobb



Alexandra Nylander hälsar att TDjobb tycker att det var superroligt att folk var intresserade av
skissföreläsningen med Berge. Hon berättar även att sista mötet med mentorskapsprogrammet har
gått av stapeln. Slutligen hälsar hon att de ser fram emot att få efterträdare samt att de ser fram
emot sitt sista arr med Stendahls vecka 20.

h. TDlaget
Alice Olofsson tackar alla som varit på fredagspassen och påminner om att 14 maj är sista dagen för
att spela gruppspelet i padel. Hon berättar även att kepsarna är nya för i år och alla kanske inte
uppskattar det.

Visar �lm.

i. TDnollk

Melina Åkesson meddelar att de är i full gång med sitt arbete. Sista anmälningsdag för phaddrar är
19 maj. Utöver det kommer de berätta mer av sin verksamhet under verksamhetsplanen.

Visar �lm.

j. prosex.
Jonna Stenlund berättar att de  har haft väldigt kul med de första arren och tackar alla som har
kommit.

Visar �lm.

k. JämTD
Emil Bohman tackar alla för ett härligt engagemang under det gångna året. Han tackar även alla
han suttit med och avslutar med att berätta hur det nya JämTD tillsätts.

l. Valberedningen
Wilhelm Svanlund berättar att det även under detta sektionsmötet kommer ske ett inval. Utöver
det tackar han alla som sökt kommitteer och påminner om att i nästa läsperiod kan man söka till
valberedningen.

m. p.r.o.sex.

Det var bättre förr.

9. Verksamhetsplaner
a. prosex.

Jonna Stenlund läser upp prosex. verksamhetsplan. Inga frågor på verksamhetsplanen.



b. TDlaget
Alice Olofsson läser upp TDlagets verksamhetsplan. Inga frågor på verksamhetsplanen.

c. TDnollk
Melina Åkesson läser upp TDnollks verksamhetsplan. Inga frågor på verksamhetsplanen.

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

Ludvig Andersson återupptar mötet.

På grund av att ingen av revisorerna är närvarande fortsätter mötet vid punkt 11 före punkt 10.

10. Års- och revisionsberättelser

Ludvig Andersson förklarar hur års- och revisionsberättelsen går till.

a. TDnollk 19
Ludvig ber Marcus Lidman att läsa upp sin årsberättelse från TDnollk 19. Marcus läser upp
årsberättelsen.

Wilhelm Wessblad anslöt till mötet.

Wilhelm berättar att revisorerna har gått igenom bokföringen och att de tillstyrker en
ansvarsbefrielse.

Ludvig  öppnar för frågor.

Ludvig  öppnar upp för diskussion.

Ludvig  frågar om mötet är redo att gå till beslut.

Mötet beviljar Marcus och Nicklas ansvarsfrihet.

b. prosex. 19

Ludvig ber Saga Jilsén att läsa upp sin årsberättelse från prosex.19. Saga läser upp
årsberättelsen.



Ludvig  ber revisorerna läsa upp sin revisionsberättelse.Wilhelm Wessblad läser upp
revisionsberättelsen och säger att de inte finner någon anledning till anmärkning. Wilhelm
tillstyrker sektionens ansvarsbefriande av Saga och Gustav.

Ludvig  öppnar för frågor.

Ludvig  öppnar upp för diskussion.

Ludvig  frågar om mötet är redo att gå till beslut.

Mötet beviljar Saga och Gustav ansvarsfrihet.

c. TDnollk 20

Ludvig  ber Tea Emilsson att läsa upp sin årsberättelse från TDnollk 20. Tea läser upp
årsberättelsen.

Ludvig ber revisorerna läsa upp sin revisionsberättelse.
Wilhelm Wessblad läser upp revisionsberättelsen och säger att de inte finner någon anledning
till anmärkning. Wilhelm tillstyrker sektionen ansvarsbefriande av Tea och Amanda.

Ludvig  öppnar för frågor.

Ludvig  öppnar upp för diskussion.

Ludvig  frågar om mötet är redo att gå till beslut.

Mötet beviljar Marcus och Nicklas ansvarsfrihet.

11. 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.

Ludvig Andersson berättar att propositionen röstades igenom förra sektionsmötet men måste
röstas igenom igen eftersom det är en stadgeändring.



Ludvig  öppnar upp för frågor.
Inga frågor.

Ludvig  öppnar för diskussion.

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

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 de�nierat 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 Dagberg berättar att propositionen röstades igenom förra sektionsmötet men måste röstas
igenom igen eftersom det är en stadgeändring.

Ludvig  öppnar för frågor.

Ludvig  öppnar för diskussion.

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

Mötet röstar enhälligt igenom propositionen.

Revisorerna är fortfarande inte närvarande så mötet fortsätter med punkt 12 för att återkomma till
punkt 10 när de har anlänt.

12. Preliminärbudget

Ludvig Andersson berättar kortfattat hur det går till med framläggandet av en preliminärbudget.



Filippa Kihl presenterar preliminärbudgeten.

Ludvig öppnar för frågor.

Ellen Friborg säger att det kan vara svårt att ha en arbetsmässa för bara en sektion och ger som
förslag att TD skulle kunna samarbeta med M och Z.
Filippa svarar att hon tror att det redan pågår ett sånt snack inom TDjobb.

Mötet fortsätter vid punkt 10.

13. Inval

Mats Kullerstrand förklarar hur invalet går till.

a. TD-Styret

Ordförande

Valberedningen nominerar Astrid Brehmer till ordförande i TD-Styret. Astrid godtar
nomineringen.

Astrid presenterar sig själv. Hon är 22 år gammal och går i tvåan. Han har suttit som
ordförande i prosex. och suttit i detta årets valberedningen. Hon är taggad på styret för att
fortsätta ge tillbaka till sektionen och fortsätta föra sektionen framåt i ett långsiktigt arbete.
Ordföranderollen tycker hon verkar kul just eftersom man får en stor inblick i hur allt
fungerar.

Ludvig  öppnar för frågor.

Gustav Dagberg frågar hur hon ställer sig till att ta beslut även om ens åsikter inte stämmer
överens med majoriteten i styrets.
Astrid svarar att hon av erfarenhet från prosex. vet att det kan vara tu�t och att det
viktigaste är att att lyssna på gruppen samt sektionen i slutändan.

Ellen Friborg frågar vad Astrid har för tankar att gå på FuM mötena.
Astrid tycker att det verkar kul, att hon tycker det är roligt att ha kontakt med andra
sektioner och tycker om att gå på möten.



Ellen Friborg frågar hur det känns med ansvaret att vara �rmatecknare för sektionen och
vad allt vad det innebär.
Astrid svarar att hon ser det som ett stort ansvar, men att hon gillar ansvar.

Ludvig Andersson frågar om det är något speciellt område som Astrid vill jobba extra med
som styret.
Astrid svarar att hon vill fortsätta jobba med jämställdhetsfrågor och att hon vill att vi ska
vara  en sektion som är i framkant med de frågorna.

Valberedningen läser upp sin nominering.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.

Mötet väljer enhälligt in Astrid Brehmer till ordförande i TD-Styret.

Kassör

Gustav Dagberg berättar att en självnominering från Ida Ahlström har kommit in.

Ida ahlström går i ettan, är 19 år och kommer från Kullavik. Hon sökte styret för att det
verkar vara roligt och lärorikt. Hon tror att kassörposten kan vara väldigt lärorik då hon har
ett stort intresse av ekonomi och tror därför posten passar henne som handen i handsken.

Ludvig Andersson öppnar för frågor.

Thea Dencker frågar hur hon ställer sig för att ibland behöva säga nej när folk äskar för saker
som inte går att godkänna.
Ida svarar att hon tror att de som frågar kommer förstå att valet är för sektionens bästa.

Filippa Kihl frågar hur hon kommer hantera ett arbete där man får sköta sitt egna och det
inte �nns någon som “piskar på”.
Ida svarar att hon tror att det är viktigt att planera och att inte hamna efter då kassörens
jobb påverkar hela sektionen. Eftersom hon tycker att kassörposten verkar kul tror hon inte
att hon kommer ha några problem med att göra saker i tid.

Filippa frågar även om hon har en �n namnteckning då kassören måste skriva många
veri�kat.
Ida svarar att hon övat på den många gånger när hon som ung övade för att bli rockstjärna.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.

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



Mötet väljer in Ida Ahlström till kassör i TD-Styret.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Simon Råbe Isaksen med rekommendationen Vice Ordförande,
Tea Emilsson med rekommendationen SAMO, Lina Bökmark med rekommendationen
informatör och Emma Asker med rekommendationen sekreterare som ledamöter i
TDsytret.

Emma Asker är 23 år och går i tvåan. Hon har suttit i valberedningen och SNTD. Eftersom
hon tyckt det varit superkul att bidra till sektionen tror hon att styret passar henne perfekt.

Lina Bökmark går ettan kommer från kållered. Lina vill sitta i styret för att hon vill engagera
sig och är taggad på att se hur allt går till bakom kulisserna. Informatör posten tror hon
kommer passa henne perfekt.

Simon Råbe Isaksen har suttit som PR och modulchef i TDnollk men känner att han har
mycket engagemang kvar att ge till sektionen och tror att styret är ett bra forum att få
utlopp för det. Han tror att VO posten hade passat honom perfekt..

Tea Emilsson är 24 år och kommer från partille. Förra året satt hon som ordförande i
TDnollk och tyckte det var jättekul att engagera sig och bidra till sektionen. Hon vill jobba
för att behålla andan som �nns på TD och därav tror hon att styret är en bra väg att gå.
Hon tror även att SAMO posten passar henne perfekt.

Ludvig öppnar för frågor.

Alice Olofsson frågar Simon hur det skulle kännas att ha möte med henne, Melina och
Jonna.
Simon svarar att han ser fram emot det, då att trä�a dem regelbundet bara skulle vara en
förmån.

Ellen Friborg frågar vilka utmaningar de tror att pandemin kommer att föra med sig och va
de tar med sig från det gångna året.
Emma svarar att det absolut är en utmaning att anpassa sig men att det redan har gjorts
mycket bra jobb och att det kan vara bra att ta lärdom från det samt utforska vad som mer
kan göras digitalt.
Lina svarar att det är viktigt att fokusera på att engagera alla så mycket som möjligt på bästa
möjliga sätt.
Simon svarar att det är viktigt att stötta kommitteerna och hjälpa dem att fortsätta förbättra
deras arbete under dessa förhållanden.



Tea svarar att det är viktigt att folk känner att sektionen �nns trots pandemin då det ör ett
sätt att förbättra den psykiska hälsan. Man får göra de bästa efter de förutsättningar som är
för att alla ska må så bra som möjligt.

Ellinor Hallberg frågar om Tea är ledig på måndag 15.30.
Tea hörde inte riktigt men svarar att hon är det.

Ludvig frågar om de nominerade har speciella fokusområden.
Tea tycker det är viktigt med elevhälsa och mående hos alla studenter samt att det �nns en
plattform där man kan uttrycka tankar och ideer.
Simon håller med Tea samt tycker det är viktigt med bra kommunikation mellan
kommitteerna.
Lina tycker att jämställdhet är otroligt viktigt och det är viktigt att fortsätta arbetet med
frågan.
Emma är inne på samma spår som resterande. Hon poängterar vikten av styrets
övergripande roll samt att man har en gemensam plan för att alla kommitteer ska kunna
göra sitt jobb så på bra som möjligt. Även elevhälsan ser hon som viktigt punkt.

Valberedningen läser upp sin motivering för de nominerade.

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

Mötet väljer inSimon Råbe Isaksen, Tea Emilsson, Lina Bökmark och Emma Asker som
ledamöter i TD-Sytret.

Ludvig Andersson yrkar på en 15 minuters paus. Mötet godkänner.

Ludvig Andersson återupptar mötet.

b. TDjobb

Ordförande

Valberedningen nominerar Amanda Holmberg till ordförande i TDjobb. Amanda godtar
nomineringen.



Amanda är 21 år gammal och är från Göteborg, förra året satt hon som ölchef i prosex..
Hon vill vara en länk mellan TD och arbetslivet för att öka studenternas intresse samt visa
vad man har för möjligheter efter studierna.

Ludvig  öppnar upp för frågor.

Alexandra Nylander undrar vad hon vill lägga fokus på som TDjobb.
Amanda svarar att hon vill skapa roliga engagemang så folk blir taggade på arbetslivet i
allmänhet.

Thea Dencker frågar om Amanda har något företag hon tycker hade varit kul att jobba
med.
Amanda tycker att Berge verkar kul och hoppas att de kan fortsätta jobba med dem. Hon
nämner även ett företag som heter shift design som ligger i gamlestaden.

Ludvig Andersson frågar hur hon skulle reata sitt linkedin game.
Amanda svarar att hon trä�at sin kille via linkedin.

Valberedningen läser upp sin nominering.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.

Mötet väljer enhälligt in Amanda Holmberg till ordförande i TDnollK.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Tobias Turja, Filip Takvam, Emrik Andersson, Victor Huyhn,
Sylvia Xie och Ellen Söder.

Ellen Söder är 22 år gammal och går i tvåan. Hon sitter i styret och tycker det varit väldigt
givande och kul att arbeta i grupp, det är något hon vill fortsätta med. Från Alexandra
Nylander har hon fått höra om TDjobbs verksamhet och har tycket att det låter intressant
och givande.
Emrik Andersson är 21 år gammal från Örnsköldsvik. Han sökte TDjobb för att det verkar
kul och han tycker det är viktigt. När han började plugga visste han inte riktigt vad man
kunde bli och TDJobb visade vilka vägar som �nns att gå, vilket gav motivation att kämpa
på.
Filip Takvam är 22 år gammal och går i tvåan. Han har ett brinnande designintresse och vill
verkligen bidra med detta och visa vilka möjligheter det �nns att välja efter utbildningen.
Sylvia Xie går i tvåan. Hon är intresserad av TDjobb eftersom hon tycker att de arr hon
varit med på varit väldigt givande.
Tobias Turja från Göteborg. Tobias har sökt TDjobb för att de har gett honom mycket och



gjort det mer konkret vad utbildningen leder till. Han ser fram emot att ge möjligheten att
folk ska kunna inspireras av tidigare TDare.
Victor Huyhn sitter i SNTD. Han vill lära sig mer av vad vägen efter TD kan leda till och
sprida det vidare till sina medstudenter. Han tror att han kommer bidra med engagemang
och härligheter.

Ludvig öppnar för frågor.

Emil Bohman frågar hur de tror att man kan få en bättre kontakt med mastern.
Victor svarar att han tror att det är viktigt att lära känna dem bättre, kanske sätta sig på
lofTDet under en lunchen eller ta kontakt med de man redan har lite kontakt med.
Tobias svarar att man kan ha arr med masterstudenterna, allt från middag till saker som är
mer kopplat till plugget.
Sylvia håller med Tobias och Victor, hon tycker att det är bra att man direkt kan få kontakt
med masterstudenterna om man vill ställa frågor.
Filip svarar att han tycker det är bra att skapa tillfällen där alla kan trä�as.
Emrik håller med alla andra. Han tycker det är bra att prata med mastern när det väl är dags
att göra val och knyta ihop allt.
Ellen tror man ska höra med mastern va de är intresserade av och vad som gör dem att vilja
delta.

Alexandra Nylander frågar va deras drömarr är.
Filip svarar att han tycker det hade vasrit kul att starta upp TDbucklan igen.
Emrik tycker också att TDbucklan hade varit kul.
Ellen svarar att det är svårt att svara på på rak arm men att det är kul med arr som engagerar
så många som möjligt.
Victor tycker det hade varit skoj att få kontakt med lite större internationella företag.
Tobias tycker att TDbucklan verkar väldigt spännande. Han tycker även att det hade varit
kul med ett nätverk där man kan inspireras av varandra kontinuerligt.
Sylvias drömarr hade varit en alumnikväll där man får prata med sina framtida kollegor på
ett annat trevligt sätt.

Pontus Falk frågar hur det kommer se ut med AWs.
Filip svarar JA.

Daniel frågar ifall de gillar ni ka�e.
De gillade ka�e.

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



Valberedningen läser upp sin nominering.

Mötet väljer in Tobias Turja, Filip Takvam, Emrik Andersson, Victor Huyhn, Sylvia Xie
och Ellen Söder.

c. SNTD

Ordförande

Valberedningen nominerar Matilda Wernholm till ordförande i SNTD. Matilda godtar
nomineringen.

Matilda är 19 år och är från Hallsberg. Hon tycker det är kul att måla och hänga med
kompisar. Hon tycker det känns väldigt viktigt att föra studenternas talan för att leda
sektionen till något bättre. Hon var sjukt nervös när hon �yttade till göteborg men kände
redan under första dagen på TD att det var otroligt härligt och ikludernade. Hon ÄLSKAR
�ka.

Ludvig  öppnar för frågor.

Thea Dencker frågar hur Matilda känner över att sitta i styret också.
Mathilda svarar att hon tyckte det kändes nervöst först men att det känns riktigt bra nu.

Ludvig Andersson säger att han också är från Närke och att man är bra på att gnälla där,
vilket man även gör på kursutvärderingarna. Sedan frågar han hur Mathilda ska få folk att
fylla i dem.
Mathilda svarar att det har varit väldigt bra med tävlingar och det är viktigt att gnälla
mycket.

Sally Kalm frågar vilket Matildas bästa �kabröd är.
Mathilda svarar att nybakta kanelbullar är extremt svårslaget.

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

Mötet väljer enhälligt in Matilda Wernholm till ordförande i SNTD.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Tilda Jönsson och Einar Meijer.

Linne Westberg och Susanne On Huang självnominerar sig.



Einar är 19 år och kommer från utanför Angered. Han sökte SNTD för att bland annat
motivera de nya studenterna så att de kommer in i plugget. Han tror att han kan bidra med
kreativitet och ideer till gruppen.
Linnea är 19 år kommer från Värmland. Hon blev sugen på att gå med i SNTD efter att
varit kursrepresentant då hon tycker det är viktigt för alla studenter att försöka få
utbildningen så bra som möjligt. BAKA är ett av hennes största intressen.
Susanne är 21 år, går i ettan och är från Skåne. Hon vill sitta i SNTD för att hon tycker att
kommunikation och utbildningsfrågor är väldigt viktigt. Hon tror att det är en utmaning
för examinatorerna att göra kurserna så bra som möjligt och det är viktigt att hjälpa dem
med det.
Tilda är 21 år och kommer från Halmstad. Hon vill söka SNTD för att hon tycker det är ett
väldigt viktigt jobb för att utbildningen ska bli som vi vill ha det så att hela sektionen
teknisk design blir så bra som möjligt.

Ludvig öppnar för frågor.

Thea Dencker frågar vilken deras favoritkaka är.
Tildas är morotskaka.
Einars är kanelbulle.
Linneas är kladdkaka.
Susanne har ingen speci�k men tycker om tårtor som har mycket frukt.

Mötet diskuterar utan någon av de nominerades närvaro.

Valberedningen läser upp sin nominering.

Mötet väljer in Tilda Jönsson, Einar Meijer, Linne Westberg och Susanne On Huang

d. Ordförande JämTD

Valberedningen nominerar Sally Kalm till ordförande i JämTD. Sally godtar nomineringen.

Sally är 21 år gammal uppväxt i Skåne. Tre snabba om henne är att hon älskar att hosta
middagar, hon har en stark förkärlek till udda glas från second hand och att hon skyller att
hon inte pratar skånska på att hon är född på visby men det är en lögn. Hennes mål med
JämTD är att alla på sektionen ska känna sig trygga, att föreningen är aktiv och att de syns
och hörs för att fortsätta arbeteamed jämnlikhet.

Emil Bohman frågar om hon är taggad på att hålla i tjej- och killmiddagar då hon gillar att
hosta.



Sally svarar att det helt beror på restriktionerna, men tror att det hade varit väldigt kul och
positivt för sektionen ifall möjligheten ges.

Nicklas Thempo frågar vilka frågor Sally vill jobba extra med då ett år i en
jämlikhets-kommitte kan ses som kort tid.
Sally svarar att hon har ett intresse av att jobba med hbtq, jämlikhetsfrågor samt frågor
gällande minoriteter.

Victor Huynh undrar vilket Sallys bästa porslinsfynd är.
Sally visar upp en mjölkko som kräks mjölk/havremjölk.

Ludvig  öppnar för frågor.

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

Mötet väljer enhälligt in Sally Kalm till ordförande i JämTD.

Ludvig Andersson berättar hur ledamöterna i JämTD tillsätts.

14. Övriga frågor
Gustav Dagberg berättar att styret tackar för året och de förtroendet vi har fått. Det har varit
superkul att arbeta med både varandra och med alla i sektionen, trots alla restriktionerna. Och
viktigast av allt har vi trots allt detta behållit TDandan. Det ska bli superkul att lämna över
stafettpinnen till de invalda.

15. Mötets avslutande
Ludvig Andersson förklarar mötet avslutat.

Justeringsmännens underskrifter

Nicklas Thempo Bengtsson:

Emil Bohman:




