
Protokoll Sektionsmöte 2
Sal: HA3
Tid: 17.30
Datum: 2020-12-01
Mötesordförande:    Pontus Holmgren
Mötessekreterare:     Emma Asker

1. Mötets öppnande
Astrid Brehmer öppnar mötet.

2. Val av
a. mötesordförande

Astrid Brehmer nominerar Pontus Holmgren till mötesordförande.  Pontus presenterar sig själv.
Mötet godkänner Pontus Holmgren som mötesordförande.

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

c. två justeringsmän tillika rösträknare
Ebba Jensen och Vera Isaksson blir nominerade till justeringsmän. Båda godtar nomineringen.
Ebba och Vera 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
Tea Emilsson berättar om att mötesordningen har man kunnat hitta på hemsidan. Hon läser sedan
upp mötesordningen. Pontus Holmgren frågar om mötet kan godkänna mötesordningen.

Mötesordningen godkänns.



6. Fastställande av dagordning

Astrid Brehmer yrkar på att lägga till punkt 8 b, meddelande från inspektorn.

Astrid yrkar också på lägga till punkt 8 l, meddelande från ka�ekommitteén.

Pontus Holmgren yrkar på att lägga punkt 8 m, meddelande från p.r.o.sex..

Punkterna läggs till.

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

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Meddelanden

a. Programansvarig
Lina Bökmark läser upp ett meddelande från Andreas Dagman. Han hälsar att programledningen
nu under lp2 jobbar med att få till en så välfungerande campus-undervisning som möjligt med
några inslag av online aktiviteter. Det är lite ovant för examinatorerna och säkert för er med  att gå
tillbaka till fysisk undervisning så ömsesidig respekt och förståelse för varandras situation är
förhoppningsvis nyckeln till att vi tillsammans löser läsperioden på ett lysande sätt.

b. Inspektorn
Lina Bökmark läser upp ett meddelande från inspektorn Mikael Lindén. Han skulle vilja hälsa alla
TD-studenter och önska dem en välförtjänt julledighet.

c. Kårledningen
Hugo Simonsson meddelar bl.a. att:

● Rekryteringen att nästa året kårledning börjar efter jul, mer information kan hittas på
facebook

● Kårkorts-kontrollen har upphört på tentor utan sker nu automatiskt.
● Årets CHARM kommer äga rum 8-9 feb. Det kommer komma många företag och det

kommer vara online, i kårhuset sant i SB- huset. De söker just nu värdar och är man
intresserad kan kan få mer information på facebook.

● Just nu är det många kårkommitteer som rekryterar. Alla kommitteer publicerar info på
dina egna kanaler. Även många kårföreningar rekryterar just nu.

● Den 13 december kommer kårledningen gå luciatåg kl 7 i kårhuset.



d. TD-styret
Astrid Brehmer berättar att styret i mitten av november har arrangerat SMART med M och Z där
de trä�ade andra maskin-styren från hela Sverige. Där diskuterade de bland annat psykisk ohälsa,
öppningen efter corona och jämlikhet och de �ck med sig �era värdefulla ideér och kunskap hur de
kan förbättra styrets verksamhet.

Sedan senaste sektionsmötet har de jobbat mycket med att förbättra �era saker på TD, som
biluthyrningen, och andra små saker som uppkommit på våningen. Med hjälp av SNTD hölls även
studentrösten.

Astrid vill även uppmana alla att läsa mailet som gick ut igår om Corona-pass.

Hon berättar även att styret är väldigt glada över så bra som aspningen har gått som kommitteerna
nu hållit.

Till sist vill hon även påminna om att nästa vecka på torsdag 9 december är det TDs knytis-julbord,
samt 15 december kl.12:30 på LofTDet är det lucia�rande med programledningen och det bjuds på
�ka till alla.

Lina Bökmark vill påminna om att syret har en merch-tävling just nu. Hon vill även påpeka att den
är uppskjuten till 1 feb på grund av alla haft mycket att göra.

Ida Ahlström går igenom nuläget-rapporten av budgeten.

e. SNTD
Matilda N Wernholm vill tacka alla som kom på deras plugg�ka under tentaveckan. De tyckte det
var roligt att det var så många som var med i vår kursvärdering tävling!

Den 16 december kommer de tillsammans med Ka�ekommitteén att hålla en glögg-pub för alla på
sektionen. Mer info �nns på facebook.

De vill också påminna om åsiktslådan på kandidatvåningen där man enkelt och anonymt kan lämna
åsikter under kursens gång.

f. TDjobb
Tea Emilsson läser upp ett meddelande från TD-jobb då de inte har några representanter på plats.
TDjobb hälsar att snart kommer de introducera den första läsperiodens alumn. De vill också
meddela att mentorskapsprogrammets anmälan stänger innan jul så att alla som är intresserade får
passa på. Den 10/12 är det “lunchföreläsning” med Polestar kl 13.



Alice Olofsson undrar vad som menas med lunchföreläsning inom citationstecken.

Tea förklarar att det är en lunchföreläsning men att den är kl 13 så det är inte en traditionell
lunchföreläsning som brukar äga rum under lunchen.

Otto Ekelund undrar om det kommer serveras mat under föreläsningen.

Tea svarar att hon inte vet utan säger att man får fråga TD-jobb

g. TDlaget
Alice Olofsson berättat att fredagspassen kommer igår igen efter uppehåll. De kommer också hålla i
ett skid-häng för alla som ska på skidresa, info �nns i skidgruppen. Till sist vill hon säga att det var
kul att så många kom på deras aspar.

Visar �lm.

h. TDnollk
Daniel Nilsson vill tacka som aspade och önska lycka till de som har sökt TDnollK. Han förklarar
sedan att nu vid  jul ger man och därför har TDnollK har gett bort deras sektions�lm, så det blir
ingen �lm. Han hälsar att alla kan kolla på sin favorit jul�lm när de kommer hem istället.

i. prosex.
Jonna Stenlund vill tacka alla som kommit på asparna och som kom på pubrundan och
potatissittningen.

Visar �lm.

j. JämTD
Sally Kalm vill påminna att alla kommitteerna kan kontakta jämTD om de vill implementera
jämlikhet i deras arr.  Även andra som ska arra kan höra av sig till dem.

k. Valberedningen
Britta Christensson meddelar att alla mailer om intervjutider har kommit ut.

l. Ka�e kommittén
Peter Hörstedt vill tacka styret för att ka�ekommittén har blivit sponsorer av ka�e på
sektionsmötet. Han vill också meddela att alla räkningarna kommer ut på messenger snart.

m. p.r.o.sex.



Det var bättre förr.

9. Propositioner

a. Proposition om stadgeändring: Valberedningens ansvar

Matilda N Wernholm presenterar propositionen.  Idag ansvarar valberedningen för att ta fram
nomineringar och anslå detta fem läsdagar före ett sektionsmöte med inval. Under denna tid, som i
realiteten blir en vecka, hinner nominerade och övriga sektionsmedlemmar vänja sig vid de
nominerade konstellationerna. För att förhindra det och därmed underlätta för eventuella
självnomineringar hade det därför varit gynnsamt om nomineringarna låg ute under en kortare tid
före sektionsmötet.

Vidare omfattar valberedningens ansvar endast nomineringar till förtroendeposter enligt
dagens stadgar. Eftersom valberedningen idag utöver det även framför nomineringar till
ledamöter, ett värdefullt tillägg, bör detta re�ekteras i stadgarna.

Astrid Brehmer yrkar genom styret att i “proposition om stadgeändring – Valberedningens ansvar”
ta bort avsnittet om förtroendepost.  I övrigt bifaller propositionen.

Förtroendepost innebär vald av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen och det är bakgrunden för att
vi vill yrka på att stryka den satsen då ett syftningsfel har skett.

Pontus öppnar upp för frågor.

Jonna Stenlund vill gärna att propositionen förklaras.

Astrid Brehmer förklarar att det kommer stå att valberedningen ska ta fram nomineringar och anslå
detta minst  2 dagar innan sektionsmötet. Eftersom det står minst 2 dagar betyder också detta att
man kan gå tillbaka till 5 dagar innan sektionsmötet om detta inte skulle fungera.

Sally Kalm frågar om det är läsdagar eller dagar.

Astrid Brehmer svarar att det är läsdagar.

Otto Ekelund frågar om styret kan förklara fördelarna med propositionen.

Astrid Brehmer svara att det kommer att uppmuntra till självnomineringar och att det kommer att
göra att de som är nominerade inte kommer bli en grupp innan invalet och att de inte då heller kan
snacka ihop sig.



Ebba Jensen frågar om det har funnits ett problem att folk har snackat ihop sig.

Astrid Brehmer svarar att det fanns en sådan händelse för några år sedan att styret även tror att detta
kommer hjälpa till att de nominerade inte upplevs som en grupp innan invalet.

Marcus Lidman frågar vad valberedningen tycker.

Britta Christensson svarar att de har diskuterat det och att de är nöjda med propositionen.

Sally Kalm frågar om detta även kommer att påverka när de nominerade kontaktas och i så fall att
man kanske inte hinner bestämma vad man ska säga under invalet?

Astrid Brehmer förklarar att det kommer att ändras men att man har lång tid innan att bestämma
vad man vill säga.

Ebba Jensen frågar om det inte kommer bli jobbigare för ordföranden eller kassörerna som ofta
brukar hålla i ett längre tal när de ska presentera sig.

Marcus Lidman vill ha replik på det. Han säger att man vill att det ska förekomma
självnomineringar även på ansvarsposterna så då har de lika lång tid på sig. I så fall kan man säga att
alla får skriva ett “tal” innan, det blir mer rättvist då.

Tea Emilsson säger att det kommer vara lika lång tid från att man har söt tills att invalet är så då kan
man förbereda sig vad man vill säga innan nomineringarna kommer och sen antingen säga det vid
en vanlig nominering eller vid en självnominering

Astrid Brehmer vill lägga till att denna propositionen har lagts fram för att det ska bli mer jämlikt
på sektionen.

Tea Emilsson säger att det har upplevts att det har varit en lång period av vissa och att det då är
jobbigt att självnominera sig efter en så lång period och att det redan är satt vilka som sitter i
kommittén och att man då blir den konstiga personen som kommer och självnominerar sig och det
är det vi vill undvika.

Pontus öppnar för diskussion.

Jonna Stenlund säger att hon tycker att det låter som ett bra förslag, att det blir mer jämt. När hon
blev nominerad tyckte hon att det var skönt att ha några dagar för att det var ganska omtumlande
men det är bra att ändra för att det blir mer jämt. Sen är det också bra att man kan gå tillbaka till 5
dagar om man märker att detta inte fungerar.



Sally Kalm säger att det känns positivt att testa då det just står minst 2 dagar och så kan man se och
utvärdera om det blir någon skillnad i självnomineringar och om gruppdynamiken inte startas i
förväg.

Lovisa Ljungdahl säger att hon också tycker att det låter som en bra idé. Hon kände också att det
var väldigt lång väntan innan hon blev invald. När hon blev invald hade det distansstudier så om
det studier i skolan kommer det vara mycket mer snack kring invel. Sedan angående talet man ska
hålla så vet man ju förhoppningsvis redan innan varför man vill sitta så man behöver nog inte mer
än 2 dagar.

Otto Ekelund säger att han kan relatera till att nomineringarna blir väldigt etablerade och att man
får många gratulationer som nominerad och att de som var sugna på att självnominera sig själva
drar sig tillbaka.

Selma Nyberg säger att hon gick på I-sektionen förra året och där har de också 2 dagar och att hon
upplevde det som om det fungerade mycket bra.

Pontus Holmgren frågar om mötet kan rösta igenom propositionen med ändringsyrkandet. Pontus
frågar om styret jämkar sig med deras egna ändringsyrkande, vilket dem gör. Mötet röstar igenom
propositionen med ändringsyrkandet och det var ett enhäldigt beslut.

b. Proposition om Stadgeändring: Närvaro och yttranderätt för kårledningen

Astrid Brehmer presenterar propositionen. På sektionsmöten skickar kåren som regel en
representant att närvara på sektionsmötet. Representanten är som regel kårledningsledamot men
inte alltid kårstyrelseledamot. Eftersom dagens stadgar endast ger närvaro-, förslags- och
yttranderätt till kårstyrelseledamöter måste en kårledningsledamot adjungeras in av sektionsmötet.
De�nitionen bör därför breddas för att inkludera kårledningsledamöter.

Pontus öppnar upp för frågor.

Sally Kalm frågar vad innebär det mer praktiskt?

Hugo Simonsson svarar att skillnaden är att kårledningen är 9 personer och 5 av dem är
kårstyrelsen. Det är därför konstigt att bara kårstyrelsen får vara med på sektionsmötena. Sedan står
det även i kårens stadgar att kårledningsledarmot får vara på mötena det är dumt om en sektionens
stadgar går emot kårens stadgar.

Pontus öppnar för diskussion.



Hugo Simonsson vill att någon annan ska föreslå att även kårens inspektor ska vara med här, för det
står det också i kårens stadgar.

Pontus Holmgren frågar om TD-styret vill lägga till ett ändringsyrkande om det.

Astrid Brehmer säger att hon vill lägga till ett ändringsyrkande om det. föreslår att de som Huga
föreslår ska läggas till i propositionen.

Pontus Holmgren frågar om mötet kan pausas i 5 minuter för att TD-styret ska kunna lägga fram
ett ändringsyrkande.

Mötes godkänner att mötet pausas i 5 minuter.

Pontus Holmgren säger att det har kommit in ett ändringsyrkande.

Astrid Brehmer säger att styret yrkar på att lägga till kårens inspektor i propositionen.

Pontus Holmgren frågar om mötet kan rösta igenom propositionen med ändringsyrkandet. Pontus
frågar om styret jämkar sig med deras egna ändringsyrkande, vilket dem gör. Mötet röstar igenom
propositionen med ändringsyrkandet, enhälldigt.

c. Proposition om Reglementesändring: Justering av felaktigheter

Ida Ahlström presenterar propositionen. Reglementet behöver uppdateras för att re�ektera dagens
verksamhet. I reglementet �nns idag förlegade formuleringar samt felaktiga hänvisningar till
stadgarna. Propositionen yrkar på att ändra ordet justeringsmän till justeringspersoner, i kapitel 5.5
av reglementet inte referera till speci�ka kapitel i stadgarna utan bara till stadgan samt att ordet
fredagsinnebandy ändras till fredagspass.

Pontus öppnar upp för frågor.

Inga frågor.

Pontus öppnar för diskussion.

Ingen diskussion.

Pontus Holmgren frågar om mötet kan rösta igenom propositionen. Mötet röstar igenom
propositionen enhälldigt.



10. Motioner
Pontus Holmgren säger att det inte har kommit in några motioner men om man vill skicka in
någon till nästa mötet kan man kontakta styret om man vill ha hjälp. Det �nns även mall på
hemsidan.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor

12. Mötets avslutande
Pontus Holmgren förklarar mötet avslutat.




