
Protokoll Extra sektionsmöte lp4
Tid: 2021-06-03, 14:00
Plats: Zoom, https://chalmers.zoom.us/j/66937206637
Mötesordförande: Astrid Brehmer
Mötessekreterare: Emma Asker

1. Mötets öppnande
Astrid Brehmer öppnar mötet.

2. Val av
a. Mötesordförande

Astrid Brehmer nominerar sig själv till mötesordförande. Mötet godkänner Astrid Brehmer till
mötesordförande.

b. Mötessekreterare
Astrid Brehmer nominerar Emma Asker till mötessekreterare. Emma Asker accepterar
nomineringen. Mötet väljer in Emma Asker till mötessekreterare.

c. Två justeringspersoner tillika rösträknare
Alice Olofsson och Märta Eriksson nominerar sig till justeringspersoner tillika rösträknare. Mötet
väljer in dem.

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

4. Mötets behöriga utlysande
Astrid Brehmer frågar om mötets behöriga utlysande. Mötet �nner mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av mötesordning
Simon Isaksen går igenom mötesordningen. Mötet fastställer mötesordningen.

6. Fastställande av dagordning
Astrid Brehmer yrkar på att lägga till punkt 8 meddelanden med 8.a TDstyret och 8.b p.r.o.sex.
Lina Bökmark yrkar på att lägga till punkt 8.c prosex..
Punkterna läggs till.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Meddelanden

a. TDstyret



Astrid vill tacka alla som kommit på detta möte och säger att de snart kommer att lämna över till

nästa styre. Hon säger även att hon hoppas att alla tentorna har gått bra.

b. p.r.o.sex.

Det var bättre förr.

c. prosex

Lina Bökmark hälsa en glad sommar och hon hoppas vi ses på sommarsiTDsen.

9. Propositioner

Inga propositioner

10. Motioner

Inga motioner

11. Inval

a. TD-styret

Wilma Tholin nominerar sig själv.
Linnéa Westberg nominerar sig själv.

De nominerade lämnar zoom-rummet för att sedan presentera sig en och en för mötet utan den
andres närvaro.

Mötet diskuterar utan någon av de nominerades närvaro.

Mötet går till röstning.

Mötet väljer in Linnéa Westberg till ledamot i TD-styret.

12. Övriga frågor

Inga frågor

13. Mötets avslutande

Astrid Brehmer avslutar mötet.



Justeringsmännens underskrifter

Alice Olofsson

Märta Eriksson
Märta Eriksson (10 jun 2022 14:04 GMT+2)

Alice Olofssob (10 jun 2022 17:11 GMT+2)
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