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1. Mötets öppnande
Astrid Brehmer öppnar mötet.

2. Val av
a. mötesordförande

Astrid Brehmer nominerar Mats Kullerstrand till mötesordförande. Mats godkänner
nomineringen. Mats presenterar sig själv. Mötet godkänner Mats Kullerstrand som
mötesordförande.

b. mötessekreterare
Mats nominerar Amanda Holmberg till mötessekreterare. Amanda Holmberg accepterar
nomineringen. Mötet väljer in Amanda till mötessekreterare.

c. Två justeringspersoner tillika rösträknare
Simon Isaksen nominerar Hugo Kangas och Joel Jacobsson till justeringspersoner. Båda godtar
nomineringen. Hugo Kangas och Joel Jacobsson väljs in till justeringspersoner tillika rösträknare.

3. Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter eller frågor på tidigare mötesprotokoll. Mötet �nner det behörigt anslått.

4. Mötets behöriga utlysande
Mats Kullerstrand 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. Han läser sedan
upp mötesordningen. Mats Kullerstrand frågar om vi kan godkänna mötesordningen.



Mötesordningen godkänns.

6. Fastställande av dagordning

Astrid Brehmer yrkar på att lägga till en motion från Melina Åkesson, Jonna Stenlund, Lovisa
Runesson, Elias Pedersen, Ingrid Garvald, Selma Nyberg.
Melina Åkesson yrkar på att motionen byter namn till “tillfälligt tidigarelagt inval för
sektionskommitéerna”.
Astrid Brehmer yrkar på att lägga till en propositionen   ”Åliggande för avgående TD-styrets kassör
och ordförande”.
Jesaja Högberg yrkar på att lägga till ett meddelande från p.r.o.sex på punkt 8.

Punkterna läggs till.

Mats Kullerstrand frågar om mötet kan rösta in ändringarna i  grupp. Mötet godkänner.
Mötet röstar igenom ändringarna.

7. Adjungeringar

Det �nns inga närvarande på mötet som behöver adjungeras in.

8. Meddelanden

a. Programansvarig
Astrid Brehmer läser upp följande meddelande från Andreas Dagman: “Jag har tyvärr förhinder att
närvara fysiskt ikväll men ville ändå komma med ett litet meddelande. Jag vill tacka styret och hela
sektionen för ett mycket bra arbete under läsåret och ser fram emot att fortsätta denna resa
tillsammans med de nya. Vårt gemensamma arbete att göra Teknisk Design till en utbildning med
mycket hög klass tycker jag fungerar lysande och är väldigt roligt. Ryktet sa att TD hade visat
framfötterna rejält under Kortegen…. Jäkligt bra jobbat! Några veckor till och sedan är det dags för
sommarlov så häng i det sista och inom kort kommer info om vår gemensamma städtid!”

b. Studievägledaren
Astrid Brehmer läser upp följande meddelande från Anders Ankén: “Studievägledaren hjälper dig
med eventuella frågeställningar som kan uppstå under studietiden. Det kan gälla allt från
frågor/funderingar kring studier, kurser, examen men också när det gäller fysisk och psykisk hälsa,
mående, välbe�nnande, framtidstankar, livssituation och mycket mer. Studievägledaren på
Chalmers är studentens närmaste samtalsstöd och har tystnadsplikt. Vår främsta uppgift är att
stödja och stärka studenter under deras resa mot en examen. Det är viktigt att möta personen
utifrån hens frågeställningar och situation.”



c. Kårledningen
Fred Andersson meddelar att Hugo har fått förhinder. Fred grattar till CM- och cortégevinsterna.
Vidare uppmanar han alla att rösta på FuM-valet. Nu har kåren tillsammans med högskolan sett till
att det �nns en kurator på skolan som man kan prata med. Man kan också kontakta Feel-good om
man har frågor kopplat till sin studiesituation. Fred meddelar även att FUNKA �nns och att man
kan kontakta styret om man vill vet mer. Till sist uppmanar Fred att åska pengar via kåren då de har
en ma�g pott med pengar där.

d. Inspektor
Mikael Linden säger att han sitter i bakgrunden och lyssnar. Han tycker att det är kul att få vara
med på plats och att det känns som det börjar bli fullt ös igen senaste halvåret.

e. TD-styret
Astrid Brehmer tackar avgående kommittéer och tycker de har gjort ett bra jobb. Hon meddelar att
de har bytts skärmar i blå och om man har synpunkter kring det så ska man kontakta SAMO.
Vidare meddelar Astrid att sedan sist har styret varit på SMART i Lund, där de lärde sig ännu en
gång mycket om andra lärosäten i Sverige och hur man kan jobba med hållbara engagemang samt
hur man göra så bra överlämningar som möjligt. Till sist säger hon att de har  jobbat med att
avrunda projekt som vi har jobbat med under året, och sammanställa frågor som nästa års styre kan
ta vidare.

Ida Ahlström presenterar nulägesrapporten.

Simon Isaksen presenterar motivationen för feskarstipendiet.

Motivationen: “Mottagaren av årets feskarstipendie är någon som under sina 5 år på TD  visat ett
enormt engagemang och gjort mycket för sektionen. Personen har suttit i prosex., styret, varit drivande
i kaffekommittén och även arbetat för att starta upp en spelförening på TD. Förutom detta har
personen ständigt axlat rollen som hjälpande hand från allt till utskrifter till felanmälningar och
höjer stämningen med sitt goda humör.
Med det vill vi gratulera Jesaja Högberg som mottagare av årets Fêskarstipendie!”

f. SNTD
Matilda N. Wernholm säger att SNTD skulle vilja tacka för deras år, hoppas alla har fått i sig
mycket gott �ka och svarat på många kursenkäter. Hon säger att de är taggade på inval och att det
fortfarande �nns vakanta platser så folk kan fortfarande självnominera sig.

g. TDjobb



Amanda Holmberg vill tacka för deras år och att de har haft väldigt roligt. Hon vill tacka alla som
kom på mentorskapsprogrammet för mastern och  UX-veckorna. Tillsist tillägger hon att det �nns
vakanta platser i TD-jobb för den som vill söka. Hon säger att det Det är en otrolig möjlighet att
sitta i TDjobb i och med det kontaktnätet man bygger med företag, att man lär sig så mycket om
gruppdynamik samt att det är en trolig merit att ha på sitt CV

h. TDlaget
Selma Nyberg vill tacka alla som kommit på deras arrangemang. Hon påminner om att sista
anmälningsdagen är idag för dem som vill hänga med dem på lördag och spela brännboll och hänga
för att sedan kolla på fotbollsmatch.

Visar �lm.

i. TDnollk
Ingrid Garvald säger att de haft en rolig tid som invalda. Hon vill påminna om phadderanmälan
som stänger 8 maj.

Visar �lm.

j. prosex.
Elias Pedersen säger att det var kul att så många kom på deras ET-gala och för alla som hjälpte till
och kom på CM i fest. Han säger att det är kul att vara på radarn igen, eftersom det var senast 2008
som prosex. vann.

Visar �lm.

k. JämTD
Sally Kalm uppmanar folk att söka till den vakanta posten som ordförande i JämTD. Hon säger att
de ska arrangera killmiddag och att anmälningsformulär �nns på Facebook, Instagram och
påvåningen. Tillsist påminner hon om deras workshop på fredag omsexuella trakasserier.

l. Valberedningen
Lovisa Runeson vill tacka alla som sökt till invalet som hålls idag och hoppas att de det �nns några
som vill självnominera sig på de vakanta platserna.

Visar �lm.

m. p.r.o.sex.
Det var bättre förr.

Jakob Kitzing ansluter sig till mötet och han är inte medlem av TD-sektionen.



Mats Kullerstrand frågar om frågar om mötet kan godkänna adjugeringen. Mötet godkänner
enhälligt adjugeringen.

Mats  nominerar Jakob Kitzing till mötessekreterare. Jakob Kitzing accepterar nomineringen.
Mötet väljer in Jakob till mötessekreterare.

9. Verksamhetsplaner
a. prosex.

Elias Pedersen läser upp prosex. 22’s  verksamhetsplan. Inga frågor på verksamhetsplanen. Mötet
godkänner verksamhetsplanen.

b. TDlaget
Selma Nyberg läser upp TDlaget 22’s verksamhetsplan. Inga frågor på verksamhetsplanen. Mötet
godkänner verksamhetsplanen.

c. TDnollk
Ingrid Garvald läser upp TDnollk 22’s verksamhetsplan. Inga frågor på verksamhetsplanen. Mötet
godkänner verksamhetsplanen.

10. Års- och revisionsberättelser

Mats Kullerstrand förklarar hur års- och revisionsberättelserna går till.

a. prosex. 20
Mats ber Astrid Brehmer att läsa upp sin årsberättelse från prosex. 20. Astrid läser upp
årsberättelsen.

Astrid berättar om allt de gjorde som prosex. under året. På grund av corona var de tvungna att
ställa in många sina arrangemang med kort varsel. På grund av detta och eftersom året var mycket
svårt att planera ekonomiskt gick de tyvärr back. Astrid berättar att de har fått mycket negativa
kommentarer från sektionen att de gick back och att de inte höll i så många fysiska evenemang.
Hon vill poängtera att de gjorde sitt bästa i en väldigt svår situation som ingen visste hur den skulle
förändras.

Alice Olofsson läser upp sitt kassörsutlåtande.

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

Mats öppnar för frågor.



Emil Bohman säger att han tycker att det är förståeligt att det har gått som det gått och att det är
rimligt att det gått back med tanke på hur det sett ut tidigare år. Han poängterar att summan är
relativt liten med tanke på förutsättningarna.

Mats frågar om mötet är redo att gå till beslut.

Mötet beviljar Astrid Brehmer och Alice Olofsson ansvarsfrihet.

b. prosex. 21

Mats ber Jonna Stenlund att läsa upp sin årsberättelse från prosex.21. Jonna läser upp
årsberättelsen.

Mats ber Vera Isaksson läsa upp sitt kassörsutlåtande, vilket hon gör.

Mats ber revisorerna läsa upp sin revisionsberättelse.

Ludvig Drangel läser upp revisionsberättelsen och säger att de inte �nner någon anledning till
anmärkning. Han vill även ge en stor eloge att kommitteerna som har legat i så att det var möjligt
att ansvarsbefria dem så snabbt. Ludvig tillstyrker sektionens ansvarsbefriande av Jonna och Vera.

Mats öppnar för frågor.

Alice Olofsson frågar hur länge grädden stod i kylen.
Vera svarar att de stod ett bra tag.

Mats frågar om mötet är redo att gå till beslut.

Mötet beviljar Jonna och Vera ansvarsfrihet.

c. TDnollk 21

Mats ber Melina Åkesson att läsa upp sin årsberättelse från TDnollk 21. Melina läser upp
årsberättelsen.

Melina lägger till att de vill tacka alla på sektionen för att vi gjorde mottagningen möjligt.

Mats ber cecilia Bolin att läsa upp sin kassörberättelse, vilket hon gör .

Mats ber revisorerna läsa upp sin revisionsberättelse.



Peter Hörstedt läser upp revisionsberättelsen och säger att de inte �nner någon anledning till
anmärkning. Peter Hörstedt tillstyrker sektionen ansvarsbefriande av Melina och Cecilia.

Mats öppnar för frågor.

Inga frågor.

Mats frågar om mötet är redo att gå till beslut.

Mötet beviljar Melina och Cecilia ansvarsfrihet.

Astrid Brehmer yrkar på paus i 15 minuter. Mötet godkänner.

Mats Kullerstrand återupptar mötet.

11. Propositioner

a. Åliggande för avgående TD-styrets kassör och ordförande

Ida Ahlström presenterar propositionen. Propositionens syfte är att fastställa att både kassör och
ordförande ska vara tillgängliga att hjälpa deras “barn” i ett halvår efter de har gått av. Detta för att
fastställa att tidigare sittandes

Mats öppnar upp för frågor.

Jonna Stenlund frågar vad skillnaden är från nuläget.
Astrid svarar att det blir mer o�ciellt och att det blir ett åliggande för att skapa en säkerhet för de
nya som går på.

Alice Olofsson frågar om det kan hända något om de inte är behjälpliga.
Astrid svarar att det är något att luta sig tillbaka mot och att om det står o�ciellt brukar inte folk
bryta det.

Jonna Stenlund frågar hur kommer det sig att det just är 6 månader.
Ida Ahlström svarar att hon tyckte, av egna erfarenheter, att det inte är förrän efter sex månader
som man är bekväm i alla åligganden som sektionskassör. Då känns det bra att få hjälp både i sin
bokföring och hjälp att ta beslut
Astrid tillägger att det möjliggör att man kan ställa frågor gällande sekretessbelagda saker.

Jakob Madestam frågar hur det kommer fungera med ansvarsbefrielse.
Astrid svarar att det inte kommer att påverka processen.



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

Mötet röstade enhälligt igenom propositionen.

12. Motioner
a. Tillfälligt tidigarelagt inval för sektionskommitéerna.

Melina Åkesson presenterar motionen. Syftet med motionen är att tidigarelägga invalet för
ovve-kommitteerna. Melina säger att de hade uppe motionen på förra sektionsmötet och därefter
haft workshop med kommitteerna samt pratat med styret för att revidera den tidigare motionen.
Hon säger att det ska ske en testperiod på 2 år för att se hur det fungerar för att därefter röstas om
ifall det fungerar som väntat eller inte.

Mats säger att det är många parter inblandade i denna motion och att vi kommer få höra ett kort
utlåtande från de olika parterna. Mats ber nollK 22 att börja.

Ingrid Garvald svarar att TDnollK står bakom motionen och poängterar att de redan har känt
stress då de går på senare än andra nollKn. Hon poängterar att de har lett till att de varit tvungna att
skjuta upp teambuilding och att de har varit svårt att lösa samm-arr med andra kommitteer då de är
tidigare i planeringsprocessen och att de går ut över mottagningens helhet.

Mats ber prosex. 22 att läsa sitt utlåtande.
Elias Pedersen berättar att även de i prosex. kan ha fördelar av ett tidigarelagt inval och poängterar
att de står bakom motionen.

Mats ber TD-laget 21/22 att läsa sitt utlåtande.
Alice Olofsson svarar att tdlaget inte har något speci�kt arrangemang som binder dem och skapar
tidspress. Hon poängterar att det kan bli lite extra jobb för att få till förändringarna men att det inte
är något som påverkar så mycket.

Mats ber valberedningen att läsa sitt utlåtande.
Lovisa Runesson säger att motionen kommer med fördelar men att det kan bli svårt att hinna med.
Hon säger att de har de börjat jobba med att korta ner intervjuer för att det ska fungera.

Mats ber styret att läsa sitt utlåtande.
Astrid Brehmer svarar att styret står bakom motionen och poängterar att de har gått igenom
motionen och kollat med kåren.

Mats öppnar upp för frågor.

Saga Giss frågar hur det går till om intervjuerna skulle vara innan aspningen eller inte.



Lovisa Runesson svarar att interjutiderna kommer att skickas ut löpande men att intervjuerna sker
efter aspningen samt att det är möjligt att söka efter aspningen också.

Emil Bohman frågar hur det går med tanke på att asparna kommer väldigt nära inpå att de nya
börjar och att de kanske inte har fått så mycket inblick i kommitteernas verksamhet
Melina Åkesson svarar att asparna bara �yttas en vecka.

Erica Rickard säger att det i schemat skiljer sig när de olika kommitteerna går på och frågar varför.
Alice Olofsson tillägger att de i nuläget är så att TD-laget arrar innan de gått på ändå.
Erika förtydligar frågan, hon undrar varför just nollk går på första januari och resten inte.
Melina Åkesson svarar att de diskuterats �itigt och att en viktig del är att prosex. gärna vill gå på i
februari då de vill hålla sina sista arr. TDlaget var inte helt eniga i diskussionen men valde slutligen
att gå på i februari. Hon vill poängtera att det inte påverkar TDlaget så mycket med tanke på att de
är ett jullov emellan.
Ingrid lägger till att när man går på o�ciellt får man tillgång till driven och att de förenklar arbetet
markant.
Astrid tillägger att man får access till rummet först när man har gått styrets utbildning och att det
�nns möjlighet att tidigarelägga den.
Filip Palmgren tillägger att det kan vara bra för TDlaget att gå på i februari då det underlättar
budgeteringen med skidresan.

Mats öppnar upp för diskussion

Mats tillägger att det kan vara bra att ha det på en prövoperiod för att se hur det går.

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

Mötet röstade enhälligt igenom motionen.

13. Preliminärbudget

Mats Kullerstrand berättar kortfattat hur det går till med framläggandet av en preliminärbudget.

Ida Ahlström presenterar en sammanfattning av preliminärbudgeten.

Mötet godkänner enhälligt preliminärbudgeten.

14. Inval

Simon Isaksen förklarar hur invalet går till.



a. TD-Styret

Ordförande

Valberedningen nominerar Ebba Lindholm till ordförande i TD-Styret. Ebba godtar
nomineringen.

Ebba presenterar sig själv. Hon går i ettan och tycker det är jättekul och smickrande att bli
nominerad. Hon är 23 år från Uppsala och innan hon började på Chalmers har hon jobbat och
pluggat psykologi och spanska. Hon tycker styret verkar superkul och att man kan lära sig mycket
och påverka och göra skillnad. Till sist säger hon att hon tror att hon passar som ordförande för att
hon är  ansvarsfull och att hon är lyhörd, vilket hon tror kan vara viktigt.

Mats öppnar för frågor.

Alice Olofsson vad hon tror är största utmaningen kommer att bli.
Ebba svarar att det nog är att hon bara går i ettan och att bli kastas in direkt ser hon som en stor
utmaning.

Ida Ahlström frågar om hon har en hjärtefråga.
Hon svarar att hon brinner för engagemanget och att hålla det uppe.

Astrid Brehmer säger att man som ordförande kan man ställas inför många moraliska frågor och
frågar Ebba hur hon kommer att hantera det.
Ebba svarar att det är viktigt att försöka se det från olika perspektiv och att skönt att kunna rådfråga
andra.

Astrid Brehmer säger att det blir många möten som ordförande och frågar hur Ebba känner inför
det.
Ebba svarar att hon är taggad på det.

Den nominerade lämnar rummet. Valberedningen läser upp sin nominering. Diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Ebba Lindholm till ordförande i TD-Styret.

Kassör

Valberedningen nominerar Oscar Sahlqvist till kassör i TD-Styret. Oscar godtar nomineringen.

Oscar presenterar sig själv. Han är 21 år från Lerum och sökte till styret för att han inte gjort något
liknande och tror att det kan bli kul. Han tror att kassör passar honom då han gillar att räkna och
att det är perfekt för att ha något att göra på tåget.



Mats Kullerstrand öppnar för frågor.

Ida Ahlström säger att man som kassör måste jobba strukturerat och frågar hur han ser på det.
Oscar svarar att det är bra att jobba strukturerat.

Astrid frågar om Oscar har någon hjärtefråga.
Oscar svarar att han ännu inte har det men att det kanske kommer.

Ida Ahlström frågar hur Oscar ska hantera prioriteringar och att eventuellt behöva säga nej i vissa
lägen.
Oscar svarar att han inte säger nej så ofta och det kan vara bra att öva på det och han ser fram emot
det.

Ida Ahlström frågar om Oscar är intresserad av ekonomi då det är viktigt som för kassör i styret att
vara det, eller att bli det, eftersom man behöver lägga väldigt många timmar på det.
Oscar svarar att han ser mycket fram emot det.

Den nominerade lämnar rummet. Valberedningen läser upp sin nominering. Diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Oscar Sahlqvist till kassör i TD-Styret.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Jonna Stenlund med rekommendationen Vice Ordförande, Lovisa
Ljungdahl med rekommendationen SAMO, Saga Giss med rekommendationen informatör och
Axel Malmberg med rekommendationen sekreterare som ledamöter i TDsytret.

De nominerade presenterar sig själva.

Axel Malmberg är intresserad av sekreterare, han kommer från Göteborg och har suttit i prosex.
innan. Han tror att det kommer jättekul med styret.

Jonna Stenlund går i tvåan och kommer från alingsås och har tidigare suttit i prosex.. Hon har sökt
styret för att hon tycker att det är kul att engagera sig och att som grupp jobba mot ett gemensamt
mål. Hon vill sitta som vice och tror att hon  kan bidra med positiv energi och ett lugn.

Saga Giss kommer från Göteborg och har sökt styret för att det är en bra inblick och för att få
hjälpa till. Hon är intresserad av informatör. Hon jobbar e�ektivt när hon sätter igång och tror hon
kan tillföra ett go för att föra arbetet framåt.

Lovisa Ljungdahl går i tvåan och satt i prosex.. Hon tycker det är kul att engagera sig och att göra
något för sektionen. Hon ser fram emot att jobba mer konkret och få en inblick hur helheten
fungerar.



Mats öppnar för frågor.

Astrid Brehmer frågar Lovisa vad SAMO står för.
Lovisa svarar att det står för studerande arbetsmiljöombud.

Emrik Andersson frågar Axel om han vet skillnaden på debit och kredit?

Axel svarar att han vet att man inte använder någon utav dem när man sekreterar.

Simon Isaksen frågar Jonna hur hon ska jobba under året för att få lampan på rummet att hänga i
taket.
Jonna svarar att det verkar vara ett svårt uppdrag men att hon blivit inspirerad av sittandes att man
kanske måste gå ut med att man inte tänker laga den.

Hannes Alveheim frågar hur aktiv Lovisa kommer att vara i hiss-frågan.
Lovisa svarar att hon kommer vara väldigt engagerad i den frågan och att hon också blir irriterad
varje gång inte hissen fungerar.

Astrid Brehmer frågar hur alla hanterar diskussioner och hur de är att jobba i grupp.
Lovisa svarar att det viktigt att alla får prata till punkt och även att höra med alla även de som inte
aktivt pratar. Hon säger att det hon bidrar med är att hon har lätt för skratt och att det är viktigt att
hålla humöret uppe, dock i rätt tillfällen.
Saga svarar att ha ett e�ektivt möte är viktig och att alla får säga sitt och att få med allas åsikter.
Jonna svarar att det är viktigt att inte ta för snabba beslut och att våga  ifrågasätta saker även om det
känns jobbigt.
Axel svarar att det är viktigt att alla får prata och att det är en öppen miljö så alla får berätta deras
åsikt oavsett vad den är. Han säger även att han kan bidra med mycket energi.

Amanda frågar vad för hjärtefrågor alla har.
Axel svarar att han hade gärna velat att man får ut all information gällande vad som händer på
campus.
Jonna svarar att det nog kommer komma upp mer grejer under året men en sak nu är att det hade
varit kul att göra lokalerna mer inspirerade.
Saga svarar att hon tror att det kommer komma upp frågor under tidens gång men att just nu har
hon inget speci�kt.
Lovisa svarar att hon känner som Jonna att det hade varit roligare att få en mer kreativ studiemiljö i
lokalerna.

Simon Isaksen berättar att han har märkt under sitt sittande år i styret att man har olika åsikter
beroende på vilken bakgrund man har, t.ex. vilken kommitte man har suttit i innan. Han säger att



de är majoriteten gamla prosexare och frågar hur de ska jobba med beslutsfattning så att alla
kommitteer behandlas lika.
Lovisa svarar att hon har många nära vänner som suttit i andra kommitteer och har en lite inblick
men att det är viktigt att alltid höra med dem.
Jonna svarar att håller med att det kan vara viktigt att höra med folk från andra kommitteer.

Sally Kalm säger att under året har SAMO suttit med i JämTD och att hon har sett att det
samarbetet har varit gynnsamt för sektionen. Hon frågar därför Lovisa om hon har några tankar
om hur det samarbetet mellan JämTD och SAMO hade kunnat fortsätta i år.
Lovisa svarar att hon är intresserad att sitta som ledamot i JämTD och att oavsett om hon kommer
med eller inte ser ett stort värde i att upprätthålla ett bra samarbete likt tidigare år.

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

Mötet väljer enhälligt in Jonna Stenlund, Lovisa Ljungdahl, Saga Giss och Axel Malmberg som
ledamöter i TD-Styret

b. TDjobb

Ordförande

Mats säger att eftersom det inte �nns något som är nominerad till TD-jobb så öppnar upp för
övriga nomineringar direkt.

Britta Christensson självnominerar sig.

Britta presenterar sig. Hon är 22 år gammal och ska fylla 23. Hon vill framförallt att vi ska ha ett
TDjobb och att hon alltid har känt att det verkar som en kul och lärorik verksamhet. Hon tycker
det är kul att prata med folk och att skapa nya kontakter. Hon tycker det verkar superkul och
nyttigt att det förs vidare. Till sist säger hon att hon värdesätter att alla ska få tala och få sina åsikter
hörda.

Mats öppnar upp för frågor.

Amanda Holmberg frågar om hur Britta ser på en hälsosam arbetsbelastning i och med att hon
kommer sitta i två saker samtidigt samtidigt.
Britta svarar att det är viktigt att strukturera upp och tycker det är väldigt kul att engagera sig i
mycket och att ha mycket att göra.

Emil Bohman frågar om Britta har något drömföretag hon vill samarbeta med.
Britta svarar att hon inte riktigt vet exakt vilka företag som är relevanta och att det är något hon ser
fram om att få reda på.



Amanda Holmberg frågar hur hon känner inför att mastern känner sig lite uteslutna på TD.
Britta tycker det känns tråkigt och att hon ser det som en viktigt del att jobba för det.

Ida Ahlström frågar hur bra hon är på att sälja in TD..
Britta svarar att det beror på hur mycket framförhållning hon får men att hon ska skriva upp sin
pitch.

Amanda Holmberg frågar om Britta är bra på �kastreck.
Britta svarar att hon är bra på det.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Britta Christensson till ordförande i TDjobb.

Ledamöter
Mats säger att eftersom det inte �nns något som är nominerad till TD-jobb så öppnar upp för
övriga nomineringar direkt.

Marcus Martilla, Hannes Alveheim och Matilda Ekblad självnominerar sig.

De nominerade presenterar sig själva.

Marcus är från Göteborg och har tagit studieuppehåll och går nu i tvåan. Han  satt som
phadderchef i nollK innan. Han har sökt TDjobb är att det är viktigt att TD har bra kontakt med
näringslivet och att studenterna ska få en bild på framtida karriärsval.

Matilda går i ettan. Hon har  inte jättemycket erfarenhet men tycker att det är superviktigt att
TDjobb �nns och att hon verkligen vill hjälpa till.
Hannes säger att han alltid har varit intresserad av arbetsvärlden. Han vill även jättegärna få insikt i
kopplingen mellan Chalmers och företagen.

Mats öppnar för frågor.

Amanda Holmberg frågar om de har något speciellt drömföretag de vill samarbeta med.
Marcus svarar att Polestar hade varit kul och att Adobe spons hade aldrig varit fel.
Matilda svarar att hon har en crush på Ikea och hade tyckt det varit superkul.
Hannes svarar att han inne på Marcus spår. Han älskar bilar och hade gärna gjort något med ett
bilföretag t.ex. Polestar.

Astrid Brehmer frågar om de har någon speciellt hjärtefråga.
Marcus svarar att han vill engagera hela sektionen, även mastern, och att attrahera nya företag och
ha en stor variation.



Matilda svarar att hon vill jobba för exposure för att de ska bli mer engagemang.
Hannes svarar att han önskar att TDjobb riktar sig mer mot ettorna. Han säger att han förstår att
det är tidigt i utbildningen men att det redan då är kul att de får inblick.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Marcus Martilla, Hannes Alveheim och Matilda Ekblad som ledamöter i
TDjobb.

c. SNTD
Ordförande

Valberedningen nominerar Hanna Lockley till ordförande i SNTD. Matilda godtar nomineringen.
Hanna presenterar sig själv. Hon 20 år och kommer från Västerås. Hon går i ettan och har valt att
söka SNTD för att hon tycker det verkar kul att engagera sig. Hon har uppskattat det som SNTD
gjort under året och vill hjälpa till att försöka förbättra de kurser som inte funkar som de ska. Hon
tror att ordförande hade passar henne för att hon gillar att ha en överblick och är bra på att se till att
alla kan komma till tals. Hon har erfarenhet av de då hon i fyra år varit med i olika föreningar på
diverse poster.

Mats öppnar för frågor.

Hugo Kangas frågar eftersom Hanna inte är känd för att laga mat hur det går med bakandet.
Hanna svarar att hon har förkärlek för det.

Matilda Wernholm frågar vilket favorit�ka.
Hanna svarar kladdkaka.

Nea Högberg frågar vilken favoritlåten när de bakas.
Hanna svarar California Dreaming.

Linnéa Westberg frågar om det �nns något hon vill fokusera på speci�kt under året.
Hanna svarar att hon vill fortsätta med plugg�ka för att det ska vara trevligt att plugga tillsammans.

Den nominerade lämnar rummet. Valberedningen läser upp sin nominering. Diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Hanna Lockley till ordförande i SNTD.

Ledamöter
Valberedningen nominerar Emmy Nygren.
Alva Krus självnominerar sig.

De nominerade presenterar sig själva.



Emmy går i ettan, är  från Göteborg och är snart 23. Hon älskar kursenkäter och säger att det är ett
sjukt bra sätt att påverka och hon vill gärna bidra till att �er personer fyller i dem. Hon vet hur stor
påverkan ett dålig kursupplägg kan påverka uppfattning och prestation i en kurs.
Alva  kommer från Göteborg, är 20 år och har sökt för att det verkar som ett kul sätt att engagera
sig och hon tycker att det är viktigt att se till att kurserna fungerar så bra som möjligt.

Mats öppnar för frågor.

Matilda Wernholm frågar hur de ska gå tillväga för att få många att fylla i kursenkäterna.

Alva svarar att det är bra med många påminnelser �era gånger så att de som skjutit upp eller glömt
kommer ihåg att fylla i dem.
Linnéa Westberg frågar om det är  något speci�kt de vill fokusera på under året.
Emmy svarar att anordna �er tillfällen att plugga tillsammans, så att de blir roligare.
Alva instämmer.

Sally Kalm frågar vilken Emmys favoritfråga på kursenkäter.
Emmy svarar att det är positivt med frågan om vad som ska bevaras tills nästa gång.

Ida Ahlström frågar hur de ska baka så att alla kan äta då det �nns många med allergier.
De svarar unisont att det är viktigt att hitta bra recept.

Matilda Wernholm frågar vilket deras favorit�ka är.
Emmy svarar kladdkaka med tosca på.
Alva svarar att sa�ransbullar är gott men något som passar hela året är alltid kladdkaka.

Den nominerade lämnar rummet. Valberedningen läser upp sin nominering. Diskussion.
Mötet väljer in Emmy Nygren och Alva Krus.

d. Ordförande JämTD
Mats säger att eftersom det inte �nns något som är nominerad till TD-jobb så öppnar upp för
övriga nomineringar direkt..
Vera isaksson självnominerar sig.
Vera är snart 23 år och går i trean. Hon har suttit i prosex. men fortfarande taggad på att fortsätta
vara aktiv på sektionen. Hon tror att JämTD passar henne väldigt bra för hon brinner för
jämställdhet och är taggad på att fortsätta engagera sig.
Mats öppnar upp för frågor.

Sally Kalm säger att jämlikhet är väldigt brett och det är mycket som ryms inom det pch frågar Vera
om hon har någon speci�k fråga hon brinner för.
Vera svarar att hon inte riktigt vet ännu men det kommer förmodligen komma upp allt eftersom.



Nea Högberg frågar vilken hennes favorit�lm är.
Vera svarar att det är nog Spirit, den med hästen.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Vera Isaksson till ordförande i JämTD.

Mats Kullerstrand berättar hur ledamöterna i JämTD tillsätts.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Astrid Brehmer berättar i styrets vägar att det har varit ett otroligt roligt år och att hon vill tacka alla
i styret. Hon vill även tacka Mats och Jakob som kunde ställa upp på så kort varsel och hjälpa till
under mötet. Till sist säger hon att det var kul att så många självnominera sig för så engagemanget
ska leva vidare.

16. Mötets avslutande
Mats Kullerstrand förklarar mötet avslutat.





Verksamhetsplan för teknologsektionen Teknisk Designs
kombinerade sexmästeri och PR-kommitté: prosex.
2022/2023

prosex. avser att under verksamhetsåret 2022/2023 arbeta för att:

● Det varje läsperiod skall vara minst en festlighet för sektionen anordnad

av prosex.

● Vara behjälpliga under mottagningen och välkomna de nya Tekniska

Designarna som anländer i höst.

● Delta i arrangerandet av mottagningen och under denna bära

målarbyxor i sektionens färger då detta är lämpligt.

● Se till att det vid sidan av studierna skall kunna erbjudas aktiviteter och

festligheter för studenter.

● Sträva efter att alla våra arrangemang ska vara vegetariska.

Kommittén har också till uppgift att sprida sektionens färg och traditioner,
även utanför sektionens gränser.

Syftet med detta arbete är ökad trivsel på sektionen som gör det enklare och
roligare för studenter att klara av skolarbetet.

Som en del i detta arbete har prosex. som avsikt att under året 2022/2023
genomföra aktiviteter som:

● Fylla IQ-kylen under tentaperioder.

● CM i gasque tillsammans med M-sex.

● Arrangera en sommarsits.

● Anordna pub i tågvagnen under Pubrundan.

● Ordna ET-evenemang varje läsperiod.



● Delta i mottagningen genom att hålla i några arr och även gå på

några.

● Ordna aspningstillfällen.



Verksamhetsplan för Teknologsektionen Teknisk
Design sportförening: TDlaget 2022/2023

TDlagets primära uppgift är att se till att medlemmarna av Teknologsektionen Teknisk Design
mår bra genom sport- och hälsorelaterade aktiviteter.

TDlaget avser att under året 2022/2023 genomföra:

● Fredagspass
● Minst en större sportaktivitet per lästermin på sektionen
● Tillhandahålla mat till ordinarie sektionsmöten
● Sektionspub efter sektionsmöten
● Medverkan i höstens mottagning:

○ Skärgårdshäng
○ SåpAboll med Alaget
○ Bastustation
○ aMYzing race
○ Nolleyboll med MISS
○ Fredagspass
○ Picknick
○ Finalkampen och Cheeret
○ Träningar inför Finalkampen och Cheeret
○ Gückel

● Arrangera CM i Beachvolleyboll med ZIK
● Informering av, och stöd vid olika CM
● Aspar under hösten
● Gückel på sittningar
● Skidresa med ZIK

Mail: tdlaget@tdtek.chalmers.se
Facebook: TDlaget
Instagram: TDlaget



Teknologsektionen Teknisk Designs Mottagningskommitté
Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022/2023
Teknisk Designs Mottagningskommitté TDnollK

Syfte och mål

TDnollKs syfte är att se till att de nya studenterna på TD får minst en kompis och
möjlighet att klara sin första tenta. De nyantagna ska dessutom känna sig välkomna till
och som en viktig del av klassen, sektionen och Chalmers samt få se så mycket av
Chalmers studentliv som möjligt.

TDnollK har vidare som mål att de nya studenterna ska känna sig som en del av en
gemenskap på sektionen och på Chalmers. De ska känna att Chalmers tillhör oss alla
lika mycket samt att det finns något för alla här. Slutligen ska de nya studenterna vara
taggade på sin Chalmers-tid!

TDnollKs arbete

TDnollK ska under verksamhetsåret 2022/2023 arbeta för att:

Under våren:

- Utforma ett schema för mottagningens arrangemang och
introduktionsföreläsningar.

- Tilldela arrangemang till andra kommittéer och föreningar på sektionen samt
stötta dem i planeringen av dessa.

- Samordna arrangemang tillsammans med andra sektioner och föreningar.
- Publicera en anmälan för phaddrar.
- Informera phaddrarna om de arrangemang de kommer hålla samt de uppgifter

de kommer ha.
- Hålla en utbildning och en sittning för phaddrarna.
- Göra en budget för mottagningen i helhet och för varje individuellt arrangemang.
- Producera Nollmodulen och skicka in den för granskning av MK och för tryck.
- Hitta sponsorer som kan finansiera modulen samt bidra med produkter till

arrangemang under mottagningen.



Teknologsektionen Teknisk Designs Mottagningskommitté
Verksamhetsplan

- Boka lokaler och transporter till mottagningens arrangemang.
- Utforma nolluppdrag och skicka in för godkännande av MK.
- Tillverka overaller som representerar sektionen och Chalmers.
- Beställa tröjor till nollan och phaddrar som representerar sektionen och

Chalmers.
- Ha kontinuerlig kontakt med TD-styret, MK, andra kommittéer på sektionen, PA

och studievägledare genom möten och diverse kommunikationskanaler.

Under sommaren:

- Skicka ut Nollmodulen och en enkät till alla nyantagna och reserver.
- Arrangera så att alla nyantagna blir uppringda av en phadder som välkomnar

dem till Teknisk design.
- Dela in nollan i phaddergrupper.
- Göra detaljerade planeringar och scheman för alla arr och fortsätta stötta andra

kommittéer, föreningar och phaddrar med deras planeringar.

Under hösten
- Anordna en kick-off för alla kommittéer, föreningar och phaddrar innan

mottagningen.
- Genomföra en högst legendarisk mottagning med hjälp av de andra

kommittéerna och phaddrarna.
- Utvärdera mottagningen med hjälp av enkäter från nollan samt interna

reflektionsmöten.
- Hålla i aspar.
- Göra en överlämning för TDnollK23.



Årsberättelse prosex.20
Skriven av Astrid Brehmer, ordförande prosex.20

Vi började året med stora drömmar. Första månaden som prosex.20 var fyllda med diverse
festligheter, överlämningar och planeringar inför året. Tillsammans med M-sex började vi
planera att hålla CM i Gasque i april.

Helgen innan ET-rajet kom dessvärre ett hemskt virus kallad Covid-19. Med några dagars
varsel blev vi tvungna att ta beslutet med sittande TD-styret att ställa in ET-rajet och sedan
även pubrundan. Innan detta ställdes in hade vi redan gjort inköp av dekor som inte kunde
lämnas tillbaka, bland annat då en gräsmatta i plast, men som visade sig vara till nytta
senare under våra diverse utomhusarrangemang.

Under resterande våren var restriktionerna hårda och vi fick hålla diverse online
arrangemang under våren, som till exempel påskäggsjakten med Alten genom utmaningar,
och en zoom-sittning i maj. Vi höll även en sommar-grill vid slutet på LP4 istället för årets
sommarsittning, då vi inte fick boka lokaler eller samla en grupp på grund av
restriktionerna. Under denna grill gick vi back, men vi hade stora förhoppningar om att
tjäna in dem pengarna senare under året.

Precis innan mottagningen lättade äntligen restriktionerna och vi fick hålla en pro-sittning,
för att testa att hålla en riktig sittning. Denna var mycket lyckad och roligt tyckte vi, det blev
sedan en tradition vilket vi tyckte var roligt att se!

Vi höll flera arr för nollan under mottagningen, där vi fick ta över några fler arr än prosex.
brukar på grund av att Nollan inte kunde släppas iväg på stora arrangemang på Chalmers. Vi
möte nollan under första dagen på två ställen; kyrkbacken och biblioteksbacken, och var
sedan med på nollbrickstillverkningen. Vi höll därefter den traditionsenliga magi sittningen,
en piraTDsittning. Vi höll en sektionspub i tågvagnen där vi även arrangerade olika
mini-stationer för nollan med hjälp av SNTD, TDjobb och TDlaget.20 för att återspegla “en
pubrunda”, och där TDnollK följde med nollan runt på de ordnade stationerna. Vårt upplägg
var mycket lyckat och återkom året efter, vilket vi tyckte var roligt att se!

Vi hjälpte även till med att hålla en eftersläpps pub, spelkväll för nollan, höll en station på
rundvandringen, samt var med på ett hemligt arr där vi lärde nollan häfva. Vi höll även i det
klassiska Amazing Race. Vi lagade även mat för M och TD nollan genom tisdagslunchen,
vilket vi dock inte uppskattade så mycket då Mnollks generösa portionsberäkningar var
mycket fel och M nollan låg hemma och var bakis. Detta gjorde att vi inte kunde sälja så
mycket som tänkt, och vi gick back på arrangemanget.



Under resten av hösten planerade vi för fullt möjliga arrangemang. Vi var nära att hålla en
Gasque med A6, men fick prioritera att hålla ohmsits för p.r.o.sex. för att hinna med allt som
skulle göras under LP1. Vi hade planer på att genomföra en Gasque senare under vårt
sittande år, men hade ögon inställda på vårt uppkommande ET raj och pubrunda! Det var
alltså med stor besvikelse vi ännu en gång fick meddelande från Chalmers studentkår tre
dagar innan ET-rajet att vi var tvungna att ställa in. Vi fick återbetala alla och avboka våra
lokaler ännu en gång. Vi höll ett zoom event istället.

Asparna i LP3 fick vi även anpassa digitalt, vilket gick bra i slutändan då vi hade många
aspar som dök upp. Vi var väldigt tacksamma för detta, då vår moral hade tagit en törn efter
en till omgång av att få ställa in våra arrangemang med kort varsel igen. Vi höll två aspar
totalt av olika upplägg! Vi höll en Secret Santa under december som var uppskattad och fick
en bra uppslutning från mastern också, vilket var kul att se. Vi fick även ställa in den fysiska
pubrundan och ET rajet i LP3. Detta blev dock lyckat ändå och vi var mycket glada i slutet på
året!

Under vårt år och även efter vi gått av har vi fått höra en del negativt om vårt år från
sektionen. Detta är främst för att vi gick back i ekonomin och inte höll så mycket fysiska
festligheter som brukas göra. Som ordförande för prosex.20 sårar det mig att höra dessa
kommentarer och pekar från sektionen då jag har sett hur mycket energi, planering och
hjärta min grupp lagt ner på att göra det bästa av situationen. Jag vill trycka på att
situationen vårt år fick med Covid-19 var något vi inte hade någon kontroll över, då när vi
gick på var det på andra villkor än vad som blev. Det var utmanande för oss som grupp att
bemöta villkoren vi fick anpassa oss till då det slog hårdast på vår verksamhet av alla
sektionens kommitteer. Detta eftersom prosex. riktar sig mot att arrangera stora
festligheter, som Gasque eller pubrundor, och det är så vi tjänar pengar.

Vi gick på med en mentalitet som fick genomgå stora ändras under året. Det som hände oss
var dock ett uppvaknande för verksamheten prosex. driver. Det mindset vi fick med oss från
åren innan var att man kan lägga vissa pengar för att senare tjäna tillbaka, vilket vårt år
förändrat. Vi blev tvingade att tänka mer ekonomiskt och för att driva mer hållbara
arrangemang. Vi ser att detta är en positiv ändring för sektionen och något prosex.21 och
framtida prosex. tar efter och lär av. Med det vill vi tacka för förtroendet vi fick och för dem
som stöttade oss under och efter vårt år. Tack!



Verksamhetsberättelse prosex. år 21/22 

prosex.21 inledde sitt sittande år med att skaffa arbetskläder samt årsmärken och planera 

inför sitt första ET-raj. På grund av Covid-19 behövde ET-rajet ”I’m a gamer” som hade ett 

upplägg i form av en spelkväll, arrangeras över Zoom. I samband med tentaperioden fixades 

även den första TP-kylen, vilken också senare återkom i tentaperioderna i LP4 och LP1. I LP2 

valde prosex.21 att inte ställa fram TP-kylen på grund av bedömningen att intresset skulle 

vara svalt i och med julledigheten - men ack så fel man kan ha! I efterhand kan sägas att det 

trots ledigheten hade funnits ett värde i att ha kylen framme åtminstone i ett par dagar.  

 

Under resterande delen av vårterminen anordnades en pub på J.A., en digital påskäggsjakt 

och ytterligare ett ET-raj. Den traditionsenliga CM-festen med M-sex och pubrundan i LP4 

blev tyvärr inställda på grund av Covid-19. ET-rajet ”SommarsiTDsen” behövde även det följa 

restriktioner och hölls därför som en picknick med mat -och dryckespaket på valfri plats.  

 

Höstterminen började med en planeringsvecka och sedan efterföljande mottagning. Under 

denna arrangerade prosex.21 bland annat Magisittning, Pubrunda, Tisdagslunch, AMyzing 

Race, Häfv och Supehjältesittning. Gruppen deltog även i andra arrangemang i form av att 

hålla station, framföra gückel osv. Efter mottagningen lättade restriktionerna något och 

under hösten kunde en Gasque tillsammans med A6, ett ET-raj med temat ”Nu har du satTD 

din sisTDa poTDaTDis” och en pubrunda hållas, med helt vanliga deltagargränser. Både 

sektionen och prosex.21 var taggade på att efter en lång tid äntligen få vara på arrangemang 

tillsammans igen, utan några större begränsningar, och intresset var stort. 

 

Asparna hölls sedan i vanlig ordning i november och prosex.21 hade då tre aspar: en info-asp 

en pubrunde-asp och en ohmsits-asp. Innan invalet skulle det sista ET-rajet och pubrundan i 

LP3 hållas, men dess behövde tyvärr ställas in på grund av ökad smittspridning. Men för att 

ändå få anordna ett sista galej för sektionen och förhoppningsvis ge lite extra energi i 

pluggandet, hölls senare sittningen ”Independence Day” som firade TD:s storslagna 

självständighetsdag den 23e februari.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att prosex.21 fick vara med om ett händelserikt och 

utmanande år som delvis behövde anpassas kring den rådande pandemin, vilken påverkade 

både arrangemang och ekonomin. Det var givetvis tråkigt att behöva ställa in vissa 

arrangemang, men gruppen upplevde att de flesta arrangemang gick att anpassa och att de 

saker som blev av för det mesta var lyckade.  

 

Slutligen vill prosex.21 tacka för all hjälp och uppskattning vi fått från sektionen och för det 

roliga året vi varit med om som sittande kommitté! 

 

Jonna Stenlund  

Ordförande prosex.21 



Verksamhetsberättelse
Teknisk Designs Mottagningskommitté TDnollK

2021/2022

Syfte och mål
  TDnollKs syfte är att se till att de nya studenterna på TD får minst en kompis samt får
möjligheten att klara sin första tenta. De nyantagna ska dessutom få möjligheten att
upptäcka så mycket av Chalmers studentliv som möjligt och få en positiv bild av
Chalmers i helhet.

För 2021 satte TDnollK även upp ett mål om att de nyantagna efter mottagningen ska
känna att de är en viktig del av sin klass, sin sektion och Chalmers. De ska känna att de
kan göra skillnad och att Chalmers tillhör oss alla precis lika mycket.

Verksamhetsåret
TDnollK21 började det sittande året mitt under de tuffaste coronarestriktionerna och
avslutade det bara enstaka dagar efter att alla restriktioner släppt. Trots att
utmaningarna var många var kämparglöden stor och det mesta som planerades kunde
genomföras på ett eller annat sätt.

Våren inleddes med att TDnollK21 gjorde en grovplanering för Mottagningen genom
interna möten. Mycket fokus lades på att komma ut med tydlig information till de andra
kommittéerna tidigt och med hjälp av dessa, programledningen, andra föreningar på
sektionen samt kommittéer från andra sektioner lades pusselbitarna till en mer
detaljerad planering under våren. Parallellt med att planera tillverkade TDnollK21 sina
arbetskläder, sökte sponsorer till Nollmodulen, tillverkade Nollmodulen, gjorde budget,
bokade lokaler och transport, utformade Nolluppdrag och skickade ut en anmälan till
phaddrar. För phaddrarna hölls sedan en utbildning via zoom samt en pub på J.A.
Pripps som kunde arrangeras på ett säkert sätt trots de hårda restriktionerna.

När sommaren anlände tog TDnollK21 en paus från planeringen och spelade in en
Mottagningsfilm som skulle visas för de nyantagna första dagen på Mottagningen.
Sedan lades fokus på individuellt arbete och vila med undantag för att skicka ut
Nollmodulen till de nyantagna i mitten av sommaren. Planeringsveckorna påbörjades
tolv dagar innan Mottagningens start och bestod av detaljerad planering och
anpassning efter restriktioner, dansande och övning på att hålla infar. I slutet på
planeringsveckorna arrangerades även en phadderkickoff.



Mottagningen 2021 började den 17e augusti med att de nyantagna träffade prosex. i
Kyrkbacken och fick sina kårkort och t-shirts. Regnet öste ner och trots hårt arbete på
morgonen med att hänga upp en presenning i träden lyckades inte TDnollK21 skydda
de nyantagna från det Göteborgska vädret. Efter en rundtur runt campus då ingen av
de nyantagna såg TDnollK21 stå på en mur och kolla på dem på grund av att alla hade
uppfällda paraplyer fick de komma in inomhus och få information från
programledningen. Här visades även Mottagningsfilmen och TDnollK21 kom in och
presenterade sig själva. Under de fyra Mottagningsveckorna fanns det arrangemang att
gå på alla dagar utom en och medlemmar från sektionens alla hörn hjälpte till som
phaddrar eller som arrangörer. Trots restriktionerna fanns det plats för de flesta som ville
gå på arrangemangen, mycket tack vare att TDnollK21 lyckats höja deltagargränsen på
LofTDet genom att prata med kårledningen och Chalmers säkerhetssamordnare.
Mottagningen avslutades den 11e september med en storslagen finalsittning med
dubbla eftersläpp, först i samma lokal och sedan på LofTDet. Extra eftersläpp på
LofTDet hölls vid många tillfällen under Mottagningen för att ge de nyantagna ett ställe
att fortsätta kvällen då Gasquen och FestU var stängda på grund av restriktionerna.

Under hösten genomförde TDnollK21 sitt utvärderingsarbete med hjälp av en
Nymbleenkät som skickades ut till alla som varit nyantagna under Mottagningen samt
interna möten. Sedan arrangerades tre aspar, en där aspiranterna fick testa på olika
saker som TDnollK gör, en informationsasp och en asp med stationer med roliga
aktiviteter.

Under vintern sammanställdes en överlämning till TDnollK22 baserad på tidigare års
erfarenheter kombinerat med de utvärderingar som genomförts under hösten. Varje
post utformade även en individuell överlämning till sin efterträdare. När dessa blivit
invalda i februari hölls ett invalsfirande där alla tidigare TDnollK var inbjudna, och en träff
genomfördes med hela TDnollK21 och TDnollK22 där överlämningen gicks igenom.

Under de sista veckorna drog även TDnollK21 i att tidigarelägga invalet för att göra året
enklare för kommande generationer. Detta arbete involverade även de andra
kommittéerna och hela sektionen fick vara med och bidra med åsikter och idéer.
Processen med att flytta invalet fortsätter även efter TDnollK21s avgång.

Eftersom TDnollK21 inte kunde hålla något tackkalas under sitt sittande år på grund av
restriktioner planerades istället en färd med Partypaddan där alla på sektionen, inte bara
phaddrarna, får komma. Denna arrangeras 10e maj 2022 och blir TDnollK21s sista
planerade arrangemang.



Åliggande för avgående TD-styrets kassör och
ordförande
Göteborg 2022-04-29

Bakgrund:
Mot bakgrund till att flera av arbetsuppgifterna som berör TD-styrets kassör och ordförande är
tidskrävande att sätta sig in i, är det rimligt att efter sitt sittande år vara behjälplig som en rådgivare
till sina efterträdare i 6 månader efter mandatperiodens slut.

TD-Styrets kassör och ordförandens arbete innebär att man behandlar frågor som berör ekonomi och
sektionsverksamheten i helhet, vilket kräver en insikt över sektionen. Att ta rimliga beslut grundar
sig mycket på erfarenhet av hur verksamheten fungerar. Denna erfarenhet går nu delvis till spillo när
övergångsperioden enbart är 1-2 månader lång.

Genom att avgående kassör och ordförande sitter kvar som rådgivare och är delaktiga i viktiga beslut
tas denna erfarenhet istället till vara på. Samtidigt kan sektionens nya ordförande och kassör i
samråd med företrädare lära sig hur sektionens verksamhet ska skötas på ett ansvarsfullt sätt utan
stress att lära upp sig.

Yrkande:

att I Reglemente avsnitt “2. Reglemente till stadgans kapitel 6,
Sektionsstyrelsen, TD-styret” under delkapitel “2.3 Åliggande”

lägga till rubriken
“Det åligger de avgående TD-styrets kassör och ordförande att:”

med innehållet:

● I 6 månader efter mandatperiodens slut som sker den 1 juli, vara en delaktig part och rådgivare i
beslut rörande sektionens ekonomi genom rådgivning

● Vara behjälpliga i att se till att deras efterträdare sätter sig in i Teknisk Designs
sektionsverksamhet.



TD-styret, genom

Astrid Brehmer                             Ida Ahlström
Ordförande 21/22                         Kassör 21/22
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Tidigarelagt inval av TDnollK samt fastställande av inval 

för prosex. och TDlaget
 

  

Bakgrund  
På majoriteten av sektionerna på Chalmers påbörjas arbetet med Mottagningen vid årsskiftet 

efter att nollK har valts in i mitten av december. Medlemmarna i nollK har tid att lära känna 

varandra i lugn och ro, ha teambuilding, få överlämningar från sina företrädare och gå 

igenom utvärderingar för att ta del av den värdefulla kunskap som tidigare år förvärvat och 

sammanfattat för att varje år ska kunna bli lite bättre. Läsvecka 3 börjar ordförandena gå på 

MoS-möten där de på det första mötet går tillsammans för sin företrädare och får en 

överlämning i hur det hela går till. På detta möte får de även ta del av viktig information om 

Mottagningen och lära känna den centrala Mottagningskommittén och de andra 

ordförandena. Samma vecka arrangeras oftast Nollkickoffen då alla nollKn går på en 

utbildning som hålls av MK och kårledningen. Under februari påbörjas MiniMoS-möten 

gällande Nolluppdrag och Nollmodulen och i slutet av månaden åker alla nollKn på en 

utbildningshelg tillsammans.  

På TD ser verksamhetsåret lite annorlunda ut. TDnollK blir invalda på sektionsmötet som äger 

rum LV4 i LP3 och går på första mars. De två första MoS-mötena och Nollkickoffen har då 

redan ägt rum och det nya TDnollK får kämpa i uppförsbacke för att komma ikapp med all 

information. Teambuildingen och den noggranna genomgången av tidigare års utvärderingar 

får bortprioriteras för nu har de bara en månad på sig att spika det preliminära 

Mottagningsschemat. Detta inkluderar att diskutera alla arr under de 26 dagar som 

Mottagningen äger rum, bestämma sig för vad man vill ändra från tidigare år, idéspåna för 

nya arr, diskutera samarr med andra sektioners nollKn och andra kommittéer, diskutera vad 

de andra kommittéerna på TD vill ha för arr och lokaler och sedan göra en prioriteringslista 

för vilka lokaler de vill ha på vilka dagar. 

Att tidigarelägga invalet skulle alltså innebära stora fördelar för TDnollK. Efter diskussion på 

föregående sektionsmöte och på en workshop där valberedningen och flera generationer 

från respektive kommitté deltog har kommittéerna från 21 och 22 samt valberedningen 

kommit överens om att det är en god idé att även flytta de andra kommittéernas inval till 



samtidigt som TDnollK. Detta motiveras av att det anses vara positivt att kommittéerna väljs 

in samtidigt, att TDlaget har en så pass jämn arbetsbörda över året att de kan ändra 

invalstillfälle utan någon större påverkan på kommitténs verksamhet och att även prosex. 

skulle kunna gynnas av att väljas in tidigare eftersom de då får mer tid att förbereda sig inför 

sina stora arrangemang som äger rum på våren. Man har även kommit överens om att 

invalet bäst placeras i december då flera andra arrangemang äger rum i januari och det 

därmed är svårt att få plats med det i schemat. Eftersom det är prosex. och TDlaget som 

arrangerar dessa har man kommit fram till att det är lämpligast att de kommittéerna går på 

första februari för att de nyinvalda inte ska behöva hålla arrangemang direkt efter att de gått 

på. De nyinvalda kan istället hjälpa till på sina företrädares arrangemang och därigenom 

använda det som en slags överlämning. TDnollK går lämpligast på första januari för att få så 

mycket tid som möjligt innan Mottagningen.  

Följande tidsplan för LP2 och framåt har tagits fram med stöd från valberedningen och 

samtliga kommittéer. Eftersom prosex. arrangerar pubrunda LV1 bör de få chansen att välja 

tillfälle och aktivitet för sin första asp innan de andra kommittéerna får göra önskemål om 

sina aspar. 

Läsvecka Aktivitet 

LV1 Aspar (prosex. får välja tillfälle och aktivitet först) 

LV2 Aspar 

LV3 Aspar, deadline för att söka lördag. Intervjutider skickas ut löpande under aspperioden 

LV4 Intervjuer 

LV5 Överläggning 

LV6 Valberedningen ringer de nominerade senast måndag, sektionsmöte äger rum torsdag 

1 jan TDnollK går på 

1 feb prosex. och TDlaget går på 

 

Det bör även nämnas att ett tidigarelagt inval skulle medföra stora fördelar inte bara för 

kommittéernas verksamhet utan även sökande till dem, eftersom dessa då slipper vänta 2,5 

månad på att få svar och därmed enklare kan planera livet runtomkring. Detta skulle även ge 

positiva effekter för valberedningen eftersom de slipper planera om då motivationen hos de 

sökande hunnit förändras innan nominering.  

För att säkerställa att genomförandet av denna motion inte får negativa effekter som är 

svåra att ändra tillbaka har man kommit överens om att ge detta förslag en testperiod på två 



år. Detta innebär i praktiken att kommittéerna i år och nästa år skulle väljas in i december 

och att sektionen sedan behöver rösta om att behålla invalet vid den tidpunkten. 

Sammanfattningsvis skulle ett tidigarelagt inval troligtvis innebära positiva förändringar för 

kommittéerna, valberedningen och sektionen i helhet. Om detta mot förmodan inte skulle 

vara fallet förändras det tillbaka till så som det ser ut i nuläget, och då har sektionen testat 

och lärt sig från resultatet.  

Yrkande  
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären  

att        Samtliga sektionskommittéer invalda under sektionsmötet som inträffade 2022-02-10  

mandatperiod förkortas. För TDnollK förkortas mandatperioden så att den avslutas  

2022-12-31 och för prosex. och TDlaget avslutas den 2023-01-31. 

 

att        I Reglemente avsnitt 5.6, under rubriken Sammansättning:  

ta bort följande ur första meningen 

”väljs av det första ordinarie sektionsmötet på våren varje år”  

 

att        I Reglemente avsnitt 5,  

lägga till ett nytt delkapitel med rubriken “5.2 Inval av sektionskommittéer”, med 

innehållet:  

“Sektionskommittéerna väljs, fram till och med läsåret 2023/2024, in under höstens 

andra ordinarie sektionsmöte. Därefter under vårens första ordinarie sektionsmöte.” 

och därmed förskjuta kapitlet som följer med ett steg. 

 

att        I Reglemente avsnitt 5.5, under rubriken Det åligger prosex. att:  

lägga till en punkt med innehållet 

”få vara den första av sektionens kommittéer att bestämma tid och dag för asptillfälle 

i aspvecka 1 fram till andra sektionsmötet under läsåret 2023/24”  

 

 

 

 



  

 

Motionärer genom  

  

_____________________   

Melina Åkesson 

 

 

_____________________   

Jonna Stenlund 

 
_____________________   

Lovisa Runeson 

 
_____________________   

Elias Pedersen 

 
_____________________   

Ingrid Garvald 

 
_____________________   

Selma Nyberg 


	underskrifter
	SM4.pdf
	Protokoll SM4 
	Verksamhetsplan prosex.22
	Verksamhetsplan TDlaget 2022_2023
	Verksamhetsplan 22_23 TDnollK[1258]
	Årsberättelse prosex.20 (3)
	Verksamhetsberättelse-prosex.21
	TDnollK21-verksamhetsberättelse-3
	Åliggande för avgående TD-styrets kassör och ordförande 
	Motion_20220429
	Yrkande





