
Sektionsmöte LP3 mötesprotokoll
HA3, 17:30, Onsdag 13 feb 2019
Ordförande: Olle Lindén
Sekreterare: Moa Holmgren

1. Mötets öppnande
Julia Molin öppnar mötet.

2. Adjungeringar
Finns någon här som inte är medlem?

Andrea, H
Hanna, H
Sandra, H
Oskar Fredriksson, IT
Matilda, A

Mötet adjungerar in Andrea, Hanna, Sandra från H OSkar från IT och Matilda från
A med närvaro- och yttranderätt.

3. Val av
a. mötesordförande

Julia nominerar Olle Lindén till mötesordförande. Heter Olle, går i 4an, från
Lerum. Mötet väljer enhälligt in Olle Lindén till mötesordförande

b. mötessekreterare
Mötet väljer in Moa Holmgren till mötessekreterare.

c. två justeringsmän tillika rösträknare
Kalle B och Amanda anmäler sig frivilligt som justeringsmän tillika rösträknare.
Mötet väljer in Kalle och Amanda.

4. Föregående mötesprotokoll
Mötet �nner föregående mötesprotokoll behörigt anslått.



5. Mötets behöriga utlysande
Mötet �nner sektionsmötet behörigt utlyst.

6. Fastställande av mötesordning
Ludvig förklarar mötesordningen. Inga frågor. Mötesordningen godkänns av mötet.

7. Fastställande av dagordning
Lägger till Lindholmsfestivalen och p.r.o.sex.
Dagordningen godkänns av mötet.

8. Meddelanden

a. Lindholmsfestivalen berättar om deras endagsfestival ute på Lindholmen
någon gång i maj. Vill gärna att vi kommer samt följer dem på sociala medier
där information om eventet kommer uppdateras regelbundet.

b. TD-styret Arbetar på tackkalas och workshop för alla aktiva. Köpt in lådor
för att samla in åsikter och lappar på kandidaten och loftdet. Tävling med
tygpåse kommer. Planerar SMART. Planerar föreningsutbildning 3 mars.
Aspning snart, mer info kommer senare. Svara på studentbarometern.

c. Ekonominytt med Wilhelm (�lm). Det ser bra ut. Nya ekonomiska
policyn kommer ut på hemsidan. För frågor maila kassor@tdtek.chalmers.se.

d. SNTD
Gör chokladbollar men det var inte så många som kom. Säg till om man har
åsiker om �kat. Asp 6 mars.

e. TD-jobb
Kommer ha aspar 26 feb och 4 mars. Mer info kommer. Film.

f. prosex.
Har haft ett fantastisk år. Tackar alla som kommit på deras arr. Visar �lm.

g. TDnollK
Ser fram emot att TDnollK 2019 ska väljas in. Har haft sitt mest legendariska
år någonsin. Film.



h. TDlaget
Tackar för året och för alla som kommit på deras pass och arr. Förväntansfull
och pirrig inför bf. Tror att nästa TDlag kommer göra ett minst lika bra jobb.
Arrar CM i beachvolley 7 mars. Mer info på facebook. Också CM i pinging 1
mars och CM i spökboll 21 februari. Anmälan till spökbollen stänger på
söndag. Film.

i. Kårledningen
Vill man sitta i kårledningen måste man ansöka innan lördag. Mer info på
valberedningens facebooksida. Vidare, imorgon händer OfCourse. Man kan
få mat, lyssna på Annelie Pompe och delta i workshops. Cortegén äger rum i
vår. Man bygger ett tåg med roliga vagnar som driver med händelser som ägt
runt under året. Man anmäler ett lag. Rekommenderas starkt. Man är inte
chalmerist förrän man byggt Cortegé men så får man inte säga.

j. Inspektor
Mikael heter han. En inspektor har band bakåt i tiden ifall det skulle behövas
åsikter i någon fråga. Gått TD tidigare, gick ut 07/08, arbetade som
utbildningssekreterare ett år men har sedan dess jobbat med annat. Särskilt
intresserad av prosex. inval. Satt i föreningen 03/04.

k. Verkstadsgruppen
Gustav, Gustav, Lucas och Pontus kommer starta en kreativ grupp med
tillgång till verkstäderna där man kan får kreativt utlopp och lära sig nya
saker. Kommer komplettera XP med ett mer td-anpassat perspektiv. Hoppas
på en god genusfördelning i föreningen. Nästa vecka på onsdag vid kl 17
trä�as alla som är intresserade för att prata och dela idéer. Plats kommer
senare. Ber om hjälp att sprida ordet på mastern.

l. ReqruiTD
Chalmersdagen närmar sig, en stor mässa där framtida chalmerister kan
komma och trä�a olika program. Behövs en till i TD-montern om någon är
intresserad. Anmälan så snart som möjligt! 12 mars. Man får lön och lunch.

m. TD-foto
Om det är någon som är sugen på att gå med så är det bara att haka på.



n. jämTD
Ingen representant närvarande.

o. p.r.o.sex.
Det var bättre förr. Film.

9. Propositioner
(Nummerordning från föregående sektionsmöte)

a. Proposition 1 - redaktionella ändringar SNTD. Handlar om att ta
bort ordet kassör från SNTD.

b. Proposition 3 - Kassör SNTD
Handlar också om att byta ordet kassör till att ordförande ansvarar
tillsammans med td-styrets kassör.

c. Proposition 4 - Mandatperiod för SNTD. Ska ändras till den rätta
mandatperioden som redan är.

d. Proposition 6 - maxantal förtroendeposter i sektionsförening. Ska
�nnas krav på maxantal när man startar en ny förening.

e. Proposition 7 - anslag av styrelseprotokoll. Som det står nu måste alla
styrets tisdagsmötens protokoll anslås men det har inte efterföljts på
�era år. Byter som till det är på resterande styren på chalmers

f. Proposition 8 - byta ordet förening till kommitté. Följa hur det är på
resten på chalmers samt öppna upp för riktiga föreningar.

Mötet godkänner att de röstas in i grupp.
Mötet godkänner samtliga prepositioner.

10. Motioner
Inga motioner.

Julia Molin yrkar på ajournering av mötet i 15 min. Mötet röstar ja.

PAUS



Olle Lindén öppnar mötet.

Julia Förklarar hur invalet kommer att gå till. En kommitée i taget välj in. Först väljs
ordförande, därefter kassör och slutligen ledamöter. Om det �nns �er nominerade
än platser får de sökande gå ut ur rummet och sedan komma in för att presentera sig
en i taget. Justeringsmännen räknar antal som får rösta och antalet röster kommer
att kontrolleras. Om antalet röster inte stämmer måste valet göras om. Vill man rösta
blankt och inte önskar anonymitet kan man meddela det. Man får inte rösta om
man inte är medlem i sektionen. Smartphone/datorn kommer att användas vid
röstningen.

11. Inval
a. TDlaget

Ordförande
Valberedningen nominerar Emil Boman till ordförande i TDlaget. Inga övriga
nomineringar.

Läser första året på TD och har tidigare läst basår då han var första reserv på design
och produktutveckling innan dess och verkligen ville komma in på utbildningen.
Har alltid älskat idrott och testat det mesta utom saket på is. Sommaren gick och
Emil kom in på utbildningen. Upplevde mottagningen som legendarisk och ville
vara en del av TD. Började gå på fredagspassen och tyckte det var riktigt gött. Tror
sig kunna tillföra ett engagemang i gruppen och även utanför.

Frågor:

Mattias: Passar på att dribbla in en fråga om målmedvetenhet. Vad har du för mål?
Emil:Ett mål är att fortsätta med det som TDlaget 2018 gjort, men vill också jobba
vidare med fredagspass på andra intressanta ställen.

Amelie: Drömfredagspasset?
Emil:En solig dag utomhus med fotboll och lekar som uppvärmning. Efter det är det
bad i något varmare än kårpoolen och efter det gött käk.

Madde: Gillar du hästar?
Emil: Ja



Inga �er frågor

Den nominerade lämnar rummet. Mötet väljer enhälligt in Emil Boman som
ordförande i TDlaget.

Kassör
Valberedningen nominerar Ellinor Hallberg.

Går i ettan och är 21 år gammal. TYcker om att äta choklad och hennes hund och
gillar att sporta. Har spelat fotboll fram till nu i julas och vill vara med i TDlaget för
att fylla sin fritid och för att hon tycker fredagspassen varit superroliga. Kan bidra
med nya idéer, stort engagemang och glatt humör. Strukturerad och sparsam gör
henne lämplig som kassör.

Ludde: Hur ser du på att byta ut diademet mot en keps?
Ellinor: Har klipp lugg men tror kepsen fungerar lika bra för att tämja den.

Kalle: Vad tycker du om vattensport?
Ellinor: ÄR du intresserad av mer vattenspor? Ska nog gå att ordna.

Madde: Du gillar att äta hundar, äter du hästar..?
Ellinor: Äter inte hundar

Anton: HUr ska du locka �er till fredagspassen?
Ellinor: Peppa och berätta hur roligt det är.

Den nominerade lämnar rummet. Mötet väljer enhälligt in Ellinor Hallberg som
kassör i TDlaget.

Ledamöter
Valberedningen nominerar Filippa Kihl, Filip Kristo�ersson samt Pontus Falk.
Marcus Neidert självnominerar sig.

De nominerade lämnar rummet och får sedan komma in för att presentera sig var
och en.



Diskussion efter de individuella presentationerna då de nominerade alla lämnat
rummet.

Mötet går vidare till omröstning. Filip Kristo�ersson, Filippa Kihl och Pontus Falk
väljs in som ledamöter till TDlaget. Beslutet var inte enhälligt.

b. prosex.
Ordförande
Valberedningen nominerar Saga Jilsén till ordförande i prosex.

19 år gammal från Göteborg. Favoritefterätt är eldorados hallonkräm, även som
maträtt och som dryck. Favoritdjur är hennes katt. Är kreativ och gillar att �xa fester
och kalas och se andra ha kul vilket är en anledning till att jag sökt prosex. Vill bidra
till att öka sammanhållningen på sektionen. Ser även fram emot att trä�a andra från
andra sektioner som medlem i prosex, just därför lockar posten som ordförande. En
väldigt social person, kul att få utlopp för det. Har lätt för att få kontakt med olika
människor och trivs i olika konstellationer.

Frågor

Anna: Hur ska du öka mängden kul?
Delvis genom att fortsätta göra det som prosex. i år gjort men också genom andra
aktiviteter.

Matilda: Hur man man inkludera alla på sektionen?
Visa sig utåt i vardagen och vara öppen. Försöka jobba på att peppa så att så många
som möjligt vill komma. Kanske picknickar osv tilltalar �er.

Filip: Vad gör du om all kräm är slut på a�ären?
Saga: Får skaka i dem som jobbar där. Det löser sig.

Kalle: Hur känner du kring att inte köra så mycket keps?
Saga: Helt lugnt

Anton: Hade du någonsin ett McDonaldskalas
Nej



Tycker katten om kräm?
Det måste han

Erik: Hur känner du för att städa toaletter?
Saga: vet att jag klarar av det

Matilda: Hur ska du se till att hela campus konsumerar kräm?
Dela ut på pubrundor

Mötet väljer enhälligt in Saga Jilsén som ordförande i prosex.

Kassör
Valberedningen nominerar Gustav Dagberg som kassör i prosex.

Går i ettan, 2.03 lång och kommer från Stockholm. Har ahft många engagemang i
olika föreningar och har en massa tid att lägga ner. Läste konst förra året och det
roligaste var att arra pubar och klubbar. Därför ser jag fram emot att delta med
samma saker i prosex. Kan bidra med den lilla extra toppingen. Eftersom jag sitter
som kassör har jag tid under kvällarna och kan bidra med det där extra. Känner att
jag vet vad det innebär att vara kassör och tror att han kan lösa det bra.

Erik: Debit och kredit, vet du skillnaden?
Tyvärr inte.

Karin: Hur tvättar du dina pengar?
Litar på rosa.

Samuelsson: Hur ska du tackla den kommande nedgången i ekonomin?
Jag ska nog kunna hålla tillbaka.

Gustav väljs enhälligt in av mötet som kassör i prosex.



Ledamöter
Valberedningen nominerar Jakob Kitzing, Gustav Fjellheim, Jonatan Boström, Mats
Kullerstrand och Wilhelm Svanberg. Ebba Lindberg självnominerar sig.

Julia Molin yrkar på 10 minuters paus. Mötet röstar ja.

Olle Lindén återupptar mötet.

De nominerade lämnar rummet och får sedan komma in för att presentera sig var
och en. Diskussion efter de individuella presentationerna då de nominerade alla
lämnat rummet.

Mötet går vidare till omröstning. Jakob Kitzing, Gustav Fjellheim, Jonatan Boström,
Mats Kullerstrand och Wilhelm Svanberg väljs in som ledamöter i prosex.
Omröstningen var inte enhällig.

c. TDnollK
Ordförande
Valberedningen nominerar Marcus Lidman till ordförande i TDnollK.

Föddes på vå�eldagen 1999 i Munkedal. Mottagningen var det mest legendariska i
hela hans liv. Därför söker han nu TDnollK. Vill se till att nästa nollan får en minst
lika legendarisk mottagning. En strukturerad person, passar bra i rollen. Tycker om
att hålla arrangemang och trä�a nya människor. Trivs som bäst när han ser andra ha
roligt tack vare något han varit med och skapat.

Anna: Får man se din bästa nollK-min?
visar
Anton: Vad vill du göra bättre?
Se vad mängden tyckt och använda den feedback som enkäter givit.

Sabel: Vad känner du för att det är ett så långt projekt?
Har varit friidrottare. Bygger på en grundträningssäsong som leder till
tävlingssäsong. Lite samma upplägg. Viktigt att gå in i grundträningen med
gemenskap och ha roligt för då blir arbetet mycket bättre.



Lämnar rummet.

Mötet väljer enhälligt in Marcus Lidman som ordförande i TDnollK.

Kassör
Valberedningen nominerar Nicklas Tempo Bengtsson till kassör i TDnollK.
Född utanför Lidköping. Mottagningen var högst legendarisk. Var en väldigt aktiv
nolla -n och tycke om alla arr. Har sökt kassör eftersom han känner att han kan axla
rollen och är bekväm med ansvaret. Har haft rollen tidigare inom vissa saker.

Ellen: Vilken håla kommer du ifrån?
Järpås

Ellen: Vad för saker?
UF-företag

Anton/Erik: Skillnaden mellan debit och kredit?
Debit när du inte har pengar men köper ändp
Kredit du har pengar och du köper

Gustav: Vilket efternamn väljer du?
Garanterar högre, bättre och snabbare tempon under nästa mottagning.

Lämnar rummet.

Mötet väljer enhälligt in Nicklas Tempo Bengtsson som kassör i TDnollK.

Ledamöter
Adam Udén, Johan Ericsson, Marcus Marttila och Cornelia Nilsson till ledamöter i
TDnollK.

Marcus, 22 år gammal, uppvuxen i Göteborg. Söker nollK då han kände sig
välkomnad av nollK under mottagningen. Imponerad av deras arbete och ser att
man får en unik chans att lära känna ettorna. Kan bidra med bra idéer till nya



engagemang, bra på att arbeta i grupp och kan bidra till en skön stämning. Ser sig
som phadderansvarig.

Cornelia, lite sjuk. 20 år och går i 2an. Kommer från Lund. Kul att engagera sig i
olika föreningar. Har haft kul de två mottagningar hon delta och vill nu vara med
och arrangera själv. Intresserad av den här nya posten vad det nu innebär.

Adan Udén, dalmas. Bott hela livet i Västerås. 1.94 cm lång. Idrottat mycket, mest
slalom och gymnastik. Sökt nollK då mottagningen var kanske de mest legendariska
veckorna och vill att nästa års nollan ska få det mest legendariska fyra veckorna.
Peppning, försöker se varenda individ. Jobbat som tränare vilket också handlar om
att hantera en stor grupp.

Johan Ericsson, uppväxt i Landvetter. Gått på gymnasiet vid Chalmers. Intresserad
av PR-posten.

Frågor

Anton: Cornelia, du som är lite sugen på nya posten. Som tidigare prosex. är det
endast det du vill göra? Eller tex spons som är helt nytt?
Cornelia: Känns mest kul. Ansvar. Kan vara bra med tidigare erfarenhet.

Lisa: Vilken är drömsponsen?
Adam: Oatly, men kanske inte matchalatte. Något gott som slinker ner riktigt bra.

Beskriv drömarr under mottagningen?
Johan: En lite legendariskare premiärsittning.
Adam: Femkampen, en variant av det.
Cornelia: Kul att åka iväg på kollo och till bastun. Något sånt.
Marcus: Samma som Cornelia, och en sån grillning i slottsskogen som inte blev av.

Sabel: Vad gör er lämpliga för den post ni önskar?
Marcus: Tycker det verkar kul och intressant.
Adam: Jobbat som säljare och tyckte det var kul att ha kontakt med företag. För pr
tycker jag det är kul med adobe.
Johan: Kul med abode-programmen och sociala medier, marknadsföring.

Erik: Vad är mottagnignen viktigaste funktion?



Johan: Bjuda in alla till andan på TD och �er vänner än en.
Adam: Samma, plus viktigt med sammanhållningen som vi fått i år.
Cornelia: att alla kommer in i sektionen.
Marcus: samma plus att man bekantar sig med staden.

Lämnar rummet.

Mötet väljer enhälligt in Cornelia Nilsson, Marcus Marttila, Adam Udén och Johan
Ericsson som ledamöter i TDnollK.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

13. Mötets avslutande
Olle Lindén förklarar mötet avslutat.


