
Protokoll Sektionsmöte 1
Sal: HA4
Tid: 17:30
Datum: 2022-09-22
Mötesordförande:   Emma Asker
Mötessekreterare:     Linnéa Westberg

1. Mötets öppnande
Ebba Lindholm öppnar mötet.

2. Val av
a. mötesordförande

Ebba Lindholm nominerar Emma Asker till mötesordförande som presenterar sig
själv. Emma har tidigare suttit i valberedningen, SNTD och styret. Mötet
godkänner Emma Asker som mötesordförande.

b. mötessekreterare
Emma Asker  nominerar Linnéa Westberg till mötessekreterare som accepterar
nomineringen. Mötet väljer in Linnéa Westberg till mötessekreterare.

c. två justeringsperosner tillika rösträknare
Emma Asker nominerar Jakob Madestam och Einar Meijer.
Jakob Madestam och Einar Meijer 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
Emma Asker frågar om mötets behöriga utlysande.

Mötet �nner det behörigt utlyst.



5. Fastställande av mötesordning
Jonna Stenlund säger att mötesordningen kan hittas i reglementet på hemsidan och
förklarar sedan mötesordningen. Emma Asker frågar om mötesordningen kan godkännas.

Mötesordningen godkänns.

6. Fastställande av dagordning
Jacob Kitzing yrkar på att lägga till ett meddelande från p.r.o.sex.
Emil Bohman yrkar på att lägga till TD-mästerskapet i Beerpong.

Punkterna läggs till.
Emma Asker frågar om mötet kan rösta in ändringarna.
Mötet röstar igenom ändringarna.

7. Adjungeringar
Andreas Dagman, Programansvarig är inte medlem i TD-sektionen.

Mötet adjungerar in Andreas.

8. Meddelanden
a. Programansvarig

Andreas Dagman tackar för att han �ck komma på mötet. Han förklarar vad det
innebär att vara programansvarig. Han tycker att det nära samarbetet med styret,
kommittéer och föreningar har funkat och funkar väldigt bra, och hoppas det
kommer fortsätta på samma sätt. Han uppmanar till att komma förbi
programledningen om man har några frågor eller tankar om utbildningen.

b. Studievägledare
Då Studievägledare Anders Ankén inte kunde närvara har han skickat ett
meddelande som läses upp av Emma Asker. Anders vill informera vad det innebär
att vara studievägledare och att man kan komma till honom med frågor kring
kurser, studier, examen med mera. Han erbjuder samtal av vägledande eller
stödjande karaktär, men det kan tex också vara mer coachande eller
informationsinriktat. Samtalet kan också vara kurativt. Ett samtal syftar alltid till
att hjälpa en att fatta självständiga beslut kring sig själv och sina studier. Anders har
även tystnadsplikt.



c. Kårledningen
Patrik Ohlsson är TDs kårkoontakt. Han förklarar att kårledningen funkar som
styret men för hela kåren.

Just nu är det rekrytering kårens valberedning och till arbetsgruppen Of Course.
Det �nns mer info på hemsidan. Om man är intresserad av att gå med kan man
komma på deras asp vecka 39. Han säger också att kåren precis har lanserat
kårappen. Där kan man ladda och kolla saldot på sitt kårkort.

d. Inspektor
Då Inspektor Mikael Lindén inte kunde närvara har han skickat ett meddelande
som läses upp av Emma Asker. Han hoppas Nymble har haft en oförglömlig
mottagning och kommit in bra i studier och studentliv.

e. TD-styret
Ebba Lindholm tackar hela sektionen för en jättebra mottagning. Hon berättar vad
TD-styret har gjort senaste tiden och att arbetet med utvidgning av merchen
kommer fortsätta. De kommer hålla en merch-workshop längre fram med
efterföljande pub.

Torsdagsstädet har dragit igång och det sitter lappar på kylskåpet som visar vilka
som har huvudansvar för städningen varje vecka.

Ebba säger att listan för onsdags�ka också sitter uppe och uppmanar alla �kasugna
att skriva upp sig.

Hon lägger även in ett ord för att man kan kontakta SAMO om man har frågor elle
funderingar om sin arbetsmiljö, eller om man mår dåligt över något, stort som
smått.

Linnéa Westberg förklarar hur bokning av Car BilTD går till och visar det nya
hyreskontraktet. Hon poängterar att det är viktigt att läsa igenom reglerna och
kontraktet så man vet vad som gäller.

f. SNTD
Hanna Lockley påminner om att SNTD alltid �nns där för studenterna i
studierelaterade frågor.



g. TDjobb
Britta Christensson uppmanar alla att följa TDjobb på sociala medier så man inte
missar kommande arrangemang.

h. TDlaget
Selma Nyberg tackar alla Nymble som kom på mottagningen och hoppas de �ck en
�n start på TD. Hon ser fram emot att hålla i fredagspass och asparna längre fram.
Efter sektionsmötet är det pub som alla ä välkomna till.
Visar �lm.

i. TDnollK
Nea Högberg vill tacka för en kul, skoj men framförallt rolig mottagning. Hon
uppmanar alla att aspa TDnollK.
Visar �lm.

j. prosex.
Elias Pedersen tackar alla Nymble som kom på mottagningen. Fredagen den 7
oktober hålle de en gasque-sittning med eftersläpp tillsammans med A-sex.
Biljettsläppet är 3e oktober 12.01 på våningen. Den 29e oktober är det tenta-raj.
Visar �lm.

k. JämTD
Vera Isaksson tackar alla som kom på deras arr under mottagningen och ser fram
emot kommande arr. De vill gärna ha in tips till Månadens tips som publiceras varje
månad.

l. ReqruiTD
ReqruiTD kunde inte närvara.

m. CreaTD
Då CreaTD inte kunde närvara har de skickat ett meddelande som Lovisa
Ljungdahl läser upp.

CreaTD har varit en löst sammansatt grupp av människor som har haft visionen att
ge TD-studenter verktyg för att uttrycka sin kreativitet på fritiden.



Rent e�ektivt har de kört CreaTD-kvällar på tisdagar i stora verkstaden, där de t.ex.
har byggt en rätt stor CNC-fräs. Även syverkstaden har varit tillgänglig dessa tider.
Dessutom har vi skött sektionens 3D-skrivare och hållit utbildningar för de som vill
använda dessa.

Men mest av allt har CreaTD varit kopplingen mellan programmet (Hans och
Dagge) och studenterna. De har varit med och påverkat hur verkstäderna ser ut och
försökt att se till så att de täcker de behov som �nns i undervisningen.

De hoppas det �nns intresse för att fortsätta driva och vidareutveckla CreaTD.
Finns inte intresset för hela CreaTD, så behövs ändå en verkstadsgrupp som
fungerar som länk mellan studenter och programmet. Kontakta Gustav Brogren
via Facebook, skicka ett mail till gusbro@student.chalmers.se, eller kom över till
LofTDet en lunch.

n. Ka�ekommitdén
Peter Hörstedt tackar för alla goa häng i mys. Han uppmanar alla Nymble att skriva
in sig på strecklistan och när den börjar bli full börjar de skicka ut fakturor.  I
fortsättningen kommer ka�et kosta 2,25kr och mjölken 1,5kr.

o. TDfoto
Otto Hammarström att TDfoto brukar fota vissa av TDs arrangemang. Han säger
att man gärna får ta kontakt med TDfoto om man tycker det verkar kul.

p. Valberedningen
Lovisa Runesson hoppas att Nymble hade kul under mottagningen och är nu
taggad på inval till valberedningen. Hon uppmanar alla att självnominera sig,
särskilt de i ettan eftersom det är bra att ha med några från varje klass. Hon tackar
valberedningen 21/22 för året.
Visar �lm.

q. TDrädgårdsTDomTDarna
Lina Bökmark berättar vilka som är med i TDrädgårdsTDomTDarna och att de
ska hålla ett arr framöver. Om man är intresserad av att gå med kan man skriva till
dem.

r. TD-mästerskapet i Beerpong



Emil Bohman uppmanar till att �er lag ska anmäla sig. Det �nns mer info på
Facebook.
Visar �lm.

s. p.r.o.sex
Det var bättre förr.

9. Verksamhetsplaner
a. TD-Styret

Emma Asker ber Ebba Lindholm läsa upp TD-styrets verksamhetsplan vilket Ebba
gör.

Emma öppnar upp för frågor. Mötet godkänner verksamhetsplanen.

b. TDjobb
Emma Asker ber Britta Christensson att läsa upp TDjobbs verksamhetsplan vilket
Britta gör.

Emma öppnar upp för frågor. Mötet godkänner verksamhetsplanen.

c. SNTD
Emma Asker ber Hanna Lockley att  läsa upp SNTDs verksamhetsplan vilket
Hanna gör.

Mötet godkänner verksamhetsplanen.

10. Budget
a. Budget

Oscar Sahlquist går igenom budgeten uppifrån och ner. Han går även igenom
nulägesrapporten.

Emma öppnar upp för frågor och diskussion.

Valberedningen undrar varför de inte räknas in i teambuilding-budgeten. Oscar
svarar att han ska fundera på det.

Kasper undrar om det görs något aktivt arbete för att öka intäkterna till sektionen.
Oscar svarar att TDjobb har tänkt öka sina intäkter.



Mötet godkänner budgeten.

11. Propositioner
Inga propositioner har kommit in. Emma Asker informerar om att det är TD-styrets
förslag som kallas propositioner.

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

13. Inval
Ebba Lindholm berättar vad inval är och hur det går till.

a. Lekmannarevisorer
Ebba Lindholm nominerar Lucas Dahlberg och Alexander Lundh som godtar
nomineringarna.

De nominerade presenterar sig själva.

Alexander går första året och har sökt för att TD ska kunna fortsätta vara en
sektion. Det ska också bli kul att få en överblick över sektionens arbete och vad
pengarna går till.
Lucas går först året och har sökt för att det behövs, men också att det verkar va en
kul grej och att det är givande.

Emma Asker öppnar upp för frågor.

Daniel Nilsson frågar vilka deras favoritlekar är.
Alexander svarar 15 och neråt.
Lucas svarar Dunken.

Lovisa Ljungdahl undrar vilka utmaniningar de tror kommer �nnas.
Lucas säger att brist på erfarenhet kan vara ett problem. Alexander instämmer.

Simon råbe frågar vem deras favortiman är.
Alexander svarar sin pappa. Lucas svarar Alexanders pappa.



Einar Meijer frågar  vilket deras favirtrev är.
Lucas svarar korallrev. Alexander instämmer.

Kasper Palmqvist frågar vilken deras favoritvisa är.
Lucas svarar Stad i ljus. Alexander svarar Dalen.

De nominerade lämnar rummet.

Emma Asker öppnar upp för diskussion.

Mötet väljer enhälligt in Lucas Dahlberg och Alexander Lundh som
lekmannarevisorer.

b. Valberedning
Erika Rickard meddelar att de har valt att nominera Simon Råbe Isaksen till
ordförande i valberedningen 22/23.

Simon Råbe Isaksen presenterar sig. Han är 24 år, går första året på mastern och har
tidigare suttit i nollK och styret. Han vill sitta som ordförande eftersom han har
mycket erfarenhet av sektionsarbete. Han uppmanar alla att självnominera sig till
ledamöter, särskilt ettorna eftersom valberedningens arbete blir bättre ju �er de är.

Emma Asker öppnar upp för frågor.

Ebba Jensen undrar vilken som är hans favoritval.
Simon svarar späckhuggare.

Jonna Stenlund undrar om ordförande eller vice ordförande är den bästa posten.
Simon svarar ordförande.

Ebba Jenssn frågar om ordförande eller PR & Modul är den bästa posten.
Simon svarar att ordförande är bäst i valberedningen medan PR & Modul är bäst i
TDnollK.

Lovisa Runesson frågar vem han skulle rösta på om Ankén och Dagman hade varit
stasministerkandidater.
Simon svarar Dagman.



Erika Rickard undrar vilka utmaningar som �nns med att sitta i valberedningen.
Simons svarar att det svåraste blir att vara objektiv till alla kandidater eftersom han
har relationer till många sedan tidigare. Det kommer dock gå bra om man är
medveten om den svårigheten.

Simon lämnar rummet.

Valberedning läser upp sin nominering. Emma öppnar upp för diskussion.

Mötet väljer enhälligt in Simon Råbe Isaksen som ordförande i Valberedningen
22/23.

Lovisa Runesson läser upp valberedningens nomineringar till ledamöter. Det är
Hugo Kangas, Lina Bökmark, Deborah Sjöberg och Daniel Nilsson.

Emma Asker frågar om det är någon mer som vill nominera sig. Paula Toremark
nominerar sig själv.

De nominerade presenterar sig själva.

Lina sitter i prosex. och går i trean. Hon har tidigare suttit i styret och JämTD och
känner att hon har bra insikt i hur det fungerar. Hon ha räven bra insikt i vilka
personer som kommer passa för olika poster.

Hugo går i tvåan och vill sitta för att det är en väldigt viktig kommitté i och med att
det är de som  sätter ihop ett bra gäng som passar ihop. Han tror även han kan ha en
objektiv syn på det hela.

Debbie sitter i prosex. och går i tvåan. Hon vill va med för det verkar va kul att
samla ihop bra gäng till de olika kommittérna. Hon kan också se vilka som passar
var. Hon vill även bli mer delaktig i sektionen.

Daniel går första året på mastern och har suttit i TDnollK samt TDjobb. Han säger
att han är den som gått på �est valberedningsintervjuer och att det är dags att vara
på andra sidan nu.



Paula går i ettan och vill prova på att sitta i något, och då kändes valberedningen
bäst.

Emma Asker öppnar upp för frågor.

Lovisa frågar vilken som är favoritval
Lina svarar tumlaren.
Hugo svarar kaskeloten.
Debbie svarar Plikta-valen i Slottsskogen.
Daniel svarar valet om han ska gå upp på morgonen eller inte.
Paula svarar emojivalen.

Erika Rickard undrar vad de tror kommer bli roligast.
Paula tror det är att sitta i något över huvudtaget och att hon kommer få insikt i hur
sektionen fungerar.
Daniel säger ohmsits och att trots att det kommer va tu�t kommer det va väldigt
kul att sitta och jobba med en grupp igen.
Debbie tror det att lära känna många i ettan och se vilka som söker.
Hugo svarar att intervjua folk och få överblick över alla fantastiska på studenter på
sektionen. Han vill också starta igång en ohmsits-tradition.
Lina gillar också patetkultur så ohmsits. men också intervjuer samt överläggningar
över vilka som ska nomineras.

Ebba Jenssen undrar vem av Emil i Lönneberga och Pippi Lånstrump de hade
röstat på om de ställde upp som statsminister.
Lina, Hugo och Paula svarar Pippi. Debbie och Daniel svarar Emil.

Simon ber dem beskriva den perfekta teambuildingen.
Hugo svarar att den är betald.
Debbie säger att den sker i början av året när man går på.
Lina svarar att den har 20 000kr i budget.
Daniel vill simma med en val.
Paula vill också simma med en val.

De nominerade lämnar rummet.



Ebba Jensen läser upp valberedningens nominering. Emma Asker öppnar upp för
diskussion.

Mötet väljer enhälligt in Hugo Kangas, Lina Bökmark, Deborah Sjöberg, Daniel
Nilsson och Paula Toremark till Valberedningen 22/23.

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor

15. Mötets avslutande
Emma Asker förklarar mötet avslutat.

Justeringspersonernas underskrifter

Jakob Madestam:

_______________________________________________

Einar Meijer:

_______________________________________________


