
Protokoll Sektionsmöte 1
Sal: HA1
Tid: 17:30
Datum: 2021-09-23
Mötesordförande:    Erik Marberg
Mötessekreterare:     Emma Asker

1. Mötets öppnande
Astrid Brehmer öppnar mötet.

2. Val av
a. mötesordförande

Astrid Brehmer nominerar Erik Marberg till mötesordförande. Erik presenterar sig själv. Mötet
godkänner Erik Marberg som mötesordförande.

b. mötessekreterare
Erik Marberg nominerar Emma Asker till mötessekreterare. Emma Asker accepterar nomineringen.
Mötet väljer in Emma Asker till mötessekreterare.

c. två justeringsmän tillika rösträknare
Erik Marberg nominerar Lovisa Ljungdahl och Ida Osterman.
Lovisa och Ida 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
Erik Marberg frågar om mötets behöriga utlysande.

Mötet �nner det behörigt utlyst.



5. Fastställande av mötesordning
Simon Isaksen berättar om att mötesordningen har man kunnat hitta på hemsidan. Simon förklarar
även ordningsreglerna för mötet. Erik Marberg frågar om vi kan godkänna mötesordningen.

Mötesordningen godkänns.

6. Fastställande av dagordning
Wilhelm Svanlund vill lägga till ett meddelande från p.r.o.sex.

Astrid Brehmer yrkar på att:
· Stryka punkt 10 k) RecruiTD då dem inte önskar tala på detta sektionsmöte.
· Lägga till punkt 10 b studievägledare.
· Lägga till punkt 10 q) meddelande från TDrädgårdsTDomTDarna.
· Stryka punkt 12) Ansvarsbefrielser då de behöver anslås senast 3 dagar innan, vilket revisorn ej
hunnit med.
· Flytta upp inval till punkt 12) och övrigt till punkt 13) och mötets avslutande till punkt 14).

Punkterna läggs till.

7. Adjungeringar
Andreas Dagman, Programansvarig.

Mötet adjungerar in Andreas.

8. Verksamhetsplaner
a. TD-Styret

Erik Marberg ber Astrid Brehmer läsa upp TD-styrets verksamhetsplan vilket Astrid gör.

Mötet godkänner verksamhetsplanen.

b. TDjobb
Erik Marberg ber TDjobb att läsa upp deras verksamhetsplan, då ordförande inte kan medverka
läser Astrid Brehmer upp verksamhetsplan.

Mötet godkänner verksamhetsplanen.

c. SNTD
Erik Marberg ber Matilda N Wernholm att  läsa upp SNTDs verksamhetsplan vilket Matilda gör.



Mötet godkänner verksamhetsplanen.

9. Budget
a. TD-Styret

Ida Ahlström går igenom budgeten uppifrån och ner.

Mötet godkänner budgeten.

10. Meddelanden
a. Programansvarig

Andreas Dagman tackar för att han får komma på mötet. Han förklarar vad en programansvarig är.
Han tycker att mottagningen gick galant. Längre fram kommer han att ha ett möte med TD-styret
och han hoppas vi kan ha en fortsatt bra relation i framtiden. Till sist meddelar Andreas att
undervisningen i  LP2 kommer vara som vanligt, om inget händer i samhället.

b. Studievägledare
Erik Marberg läser upp ett medelande från Anders Ankén. Anders vill informera vad det innebär
att vara studievägledare och att man kan komma till honom med frågor kring kurser, studier,
examen med mera.

c. Kårledningen
Hugo Simonsson säger att det är kul att vara här. Han förklarar att är sektionens
kårledningskontakt och att han är utbildningsenhetens vice ordförande. Honom kan man kontakta
om Anders inte sköter sig. Han förklarar hur kårledningen fungerar och är uppbyggd. Hugo
uppmuntrar alla att komma in till honom och ställa frågor om man går förbi i kårhuset.

Vidare informerar Hugo om följande:
Kårhuset fyller 20 år i Oktober och det kommer att �ras, med bland annat en fotoutställning.
Arbetsgruppen “Of course” söker just nu medlemmar och är man intresserad �nns det mer info på
hemsidan.
Sedan hösten 2020 får man behålla sitt kårkort, man får alltså inte ett nytt varje år. Kårkortet är
dock inte ett kårleg utan behöver man visa upp sitt kårleg, som t.ex. vid tentor måste man ha
Mecenat-appen.
Glöm inte att betala kåravgiften.
Glöm inte att det är vaccination i kårhuset.

d. Inspektor



Mikael Lindén presenterar sig själv och informerar vad en inspektor är. Han tycker att det är kul att
se alla.

Erik Marberg förtydligar att det är viktigt att han är med när sektionen förändras då Mikael har
varit med länge.

e. TD-styret
Astrid Brehmer vill hälsa alla ettor och tvåor välkomna till deras första sektionsmöte på plats. Astrid
vill också tacka hela sektionen för en jättebra mottagning. Hon informerar också att man alltid kan
kontakta SAMO om man har åsikter om studier och studiemiljö. Vidare berättar Astrid vad
TD-styret har gjort på senaste tiden och att styret kommer att utvidga merch-försäljning och att det
precis har kommit ut ett formulär man kan rösta på vad för merch man vill köpa.

f. SNTD
Matilda N Wernholm vill tacka alla som kom på alla dess arr på mottagningen och hoppas att alla är
taggade på kanelbullens dag.

g. TDjobb
Sylvia Xie informerar om att de kommer hålla en masterpub inom kort.

h. TDlaget
Alice Olofsson hoppas att maten smakade gott. Hon vill tacka till alla som kom på deras arr under
mottagningen och alla som har hjälpt till. Alice berättar att inom kort kommer info om skidresan
som sker i  januari. Efter sektionsmötet är det pub så dem som har anmält sig är välkomna.

Visar �lm.

i. TDnollK
Melina Åkesson vill tacka för en legendarisk mottagning. Hon vill tacka alla som kom och alla
phaddrar som har hjälpt till. Imorgon kommer en utvärdering för mottagningen ut för nymble och
även phaddrar. I höst kommer det även vara aspning.

Visar �lm.

j. prosex.
Jonna Stenlund vill tacka för mottagningen,  alla som kom och som hjälpte till. prosex. har börjat
planera för ET-raj och pubrunda. På lördag om två veckor är det Gasque och mer  information
kommer nästa vecka.



Visar �lm.

k. JämTD
Sally Kalm vill tacka för mottagningen. JämTD är nyligen invalt så det är mycket nytt på gång.
Nästa vecka är det West pride och JämTD kommer därför att  kommer hålla ett evenemang, mer
info snart.

l. CreaTD
Gustav Brogren och Amanda Petri förklarar var CreaTD är. De brukar samlas en gång i veckan och
jobba med projekt och det är bara att hänga på. Alla accesser är indragna med det kommer gå att
anmäla sig snart för att få access igen. Ettorna kommer att får genomgång av Hans inom kort.

m. TD-foto
So�e Ansgar säger att det försöker dra igång TD-foto och förklarar vad de gör. De är inte så många
just nu så vill man gå med kan man skriva till So�e. Man behöver inte ha så mycket förkunskaper
utan bara ett intresse.

n. Ka�ekommitdén
Peter Hörstedt förklarar vad KK är och vad de gör. De har tagit tillbaka kakor på våningen.

o. Valberedningen
Wilhelm Svanlund säger att det är inval idag för den nya VB. Han meddelar att det �nns vakanta
platser kvar så det går bra att självnominera sig under invalet.

p. TDrädgårdsTDomTDarna
Melina Åkesson berättar vilka som är med i TDrädgårdsTDomTDarna och säger att de är en
återuppstartad grupp och de gör våningen lite grönare. Om man är intresserad utav att vara med
kan man skriva till dem. Till sist uppmanar Melina att man ska börja följa dem på Instagram.

q. p.r.o.sex
Det var bättre förr.

11. Motioner
Inga motioner har kommit in. Simon Isaksen informerar om att man kan skicka in en motion till
styret innan nästa sektionsmöte. Man kan även få hjälpa att skriva motioner utav styret.



12. Inval
Astrid Brehmer berättar vad inval är och hur det går till.

a. Inspektor
Astrid Brehmer nominerar Mikael Lindén till inspektor.

Mikael presenterar sig kort. Han har varit inspektor från ungefär 2009.

David Bongiovanni  frågar vad Mikael jobbar med.
Mikael svarar att  jobbar på Volvo Lastvagnar.

Wilhelm Svanlund undrar när det var bättre, nu eller för.
Mikael säger att det beror lite på. Studenterna är bättre nu men prosex. var bättre förr.

Axel Malmberg undrar om det �nns traditioner som borde komma tillbaka.
Mikael svarar att de traditionerna som lever kvar är tillräckligt och att det behövs inte �er.

Mikael lämnar rummet.

Mötet väljer in Mikael Lindén.

b. Lekmannarevisorer
Astrid Brehmer meddelar att det har kommit in fyra nomineringar från Edith Pålsson, Peter
Hörstedt, Ludvig Drangel och Otto Hammarström.

Edith, Peter, Ludvig, och Otto godtar nomineringarna.

De nominerade presenterar sig själva.

Edith går i 2:an. Hon vill vara revisor för att hon tyckte det verkade värdefullt att bidra till
sektionen.
Peter berättar att han tänkte att han ville ge något till sektionen och dessutom lära sig
Otto går i ettan. Han förklarar att han också ville bidra och lära sig något nytt.
Ludvig går i ettan. Han säger att han håller med de tidigare två talarna.

Melina Åkesson frågar vad debit och credit betyder.
Peter svara med debit betalar du med dina egna pengar och med credit betalar du med lånade
pengar.



Hedvig Emlund frågar vilken deras favorit valuta är.
Edith säger att hon mest har handlat med kronan så hon får nog välja det. Otto och Peter svara
Euron och Ludvig kronan.

Wilhelm Svanlund frågar vad de har för favorit lekmän.
Edith svarar peter.

De nominerade lämnar rummet.

Mötet väljer in Edith Pålsson, Peter Hörstedt, Ludvig Drangel och Otto Hammarström som
lekmannarevisorer.

c. Valberedning
Wilhelm Svanlund meddelar att de har valt att nominera Lovisa Runeson till ordförande i
valberedningen 21/22.

Lovisa presenterar sig via Zoom. Hon är 21 år och går i tvåan och söker valberedningen för att det
verkar vara en spännande kommitte, kul att lära känna människor och kunna bidra till sektionen.
Hon säger att ordförande passar henne för att hon trivs med att ha koll och att hon är organiserad.
Hon säger även att hon är en person som ser alla och kan hjälpa till när hon kan.

Wilhelm Svanlund frågar vad hon ser som den största utmaningen?
Lovisa svarar att det känns som det kommer vara många bra som kommer att söka så det kan bli
svårt att välja men det får man komma fram till som grupp.

Tilda Johansson frågar vilken Lovisas favorit val är?
Lovisa svarar att hon inte så bra koll på valar men att hon nog får bättre koll på valar i
valberedningen. Men kanske blåval.

Lovisas Zoom-rum stängs ner tillfälligt för att en diskussion ska kunna genomföras.

Mötet väljer in Lovisa Runesson som ordförande i valberedningen 21/22.

Tilda Johansson läser upp valberedningens nomineringar till ledamöter. Det är Erica Rickard, Vera
Isaksson och Britta Christensson.

Erik Marberg frågar om det är någon mer som vill nominera sig.



Klara Andersson nominerar sig själv.

Ebba Jensen nominerar sig själv.

Cecilia Bohlin nominerar sig själv.

De nominerade presenterar sig själva.

Wilhelm Svanlund frågar vilken deras favorit val är.
Erica svarar ovalen.
Ebba svarar knölval.
Cecilia och Klara svarar båda blåval.
Vera svarar söta vita valar.
Britta svarar “narwhale”.

Hedvig Elmlund: Vilket är ert favorit val?
Erica svarar inval.
Ebba svarar kyrkovalet.
Cecilia svarar invalet.
Klara svarar matvalet.
Vera svarar invalet.
Britta svarar ka�e på morgonen.

Mötet väljer in de nominerade.

Erik Marberg frågar om mötet kan anse alla beslut som hittills har tagits som enhälliga.
Mötet röstar för.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande
Erik Marberg förklarar mötet avslutat.



Emma Asker

Emma Asker

Emma Asker


