
Protokoll Sektionsmöte 3
Sal: HA1
Tid: 17.30
Datum: 2021-02-09 och 2021-02-10
Mötesordförande:    Ludvig Andersson
Mötessekreterare:     Emma Asker

1. Mötets öppnande
Astrid Brehmer öppnar mötet.

2. Val av
a. mötesordförande

Astrid Brehmer nominerar Ludvig Andersson till mötesordförande. Ludvig presenterar sig själv.
Mötet godkänner Ludvig Andersson som mötesordförande.

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

c. två justeringsmän tillika rösträknare
Marcus Lidman och Jakob Madestam blir nominerade till justeringsmän. Båda godtar
nomineringen.
Marcus och Jakob 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
Ludvig Andersson 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. Ludvig Andersson frågar om vi kan godkänna mötesordningen.



Mötesordningen godkänns.

6. Fastställande av dagordning

Astrid Brehmer yrkar på att lägga till en motion från Melina Åkesson.
Astrid Brehmer yrkar på att byta plats på punk 10 och punkt 11.
Astrid Brehmer yrkar på att lägga till ett meddelande från p.r.o.sex på punkt 8

Punkterna läggs till.

Ludvig Andersson frågar om mötet kan rösta in ändringarna.
Mötet röstar igenom ändringarna.

7. Adjungeringar

Alice Olofsson och Ludvig Andersson är inte medlemmar av sektionen.

Ludvig Andersson frågar om mötet kan godkänna adjugeringarna. Mötet godkänner enhälligt
adjugeringarna.

8. Meddelanden

a. Programansvarig
Lina Bökmark läser upp följande meddelande från Andreas Dagman:
“Har tyvärr förhinder i kväll. Distansundervisningen är ganska utbredd nu men jag tror och hoppas
på att vi inom en snar närtid kommer att kunna se varandra på campus fysiskt. Så var uppmärksam
på att tillbakagången till campus kan bli ganska snabb. Så håll i och håll distans lite till så löser vi
detta.  Jag vill även passa på att påminna om att svara på studentbarometern som handlar om er
fysiska och psykosociala arbetsmiljö på Chalmers. Era svar på denna ger mig och även SAMO en
insikt i vad som fungerar och inte fungerar på Chalmers i allmänhet  men även TD synnerhet. Tack
för er hjälp och tack sektionen för ett lysande 2021 och med förhoppning om ett lika bra 2022!”

b. Studievägledare
Simon Isaksen 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 förstärka studenter under deras resa mot en examen. Det är viktigt
att möta personen utifrån hens frågeställningar och situation.”



c. Kårledningen
Hugo Simonsson meddelar att det ska ska ska bli en ny kårledning och att 12 februari är sista dagen
att ansöka. Han säger också att Chalmers studentkårs promotion söker en ny vd och vice vd om
man är intresserad att söka det. Vidare uppmanat Hugo att fylla i studentbarometern. Sista dagen
är fylla i den är på fredag och den sektionen som har störst svarsfrekvens vinner en �ka på Store till
alla på sektionen. Han säger också att snart kommer eventet “of course” att hållas. Det är en halvdag
som detta året kommer att fokusera på personlig utveckling och träning. Hugo påminner till sista
att inte glömma av att betala kåravgiften samt att många kårkommitteers aspning nu har öppnat.

d. TD-styret
Astrid Brehmer berättar att vice ordförande i Styret har precis hållit workshop för de aktiva som
snart går av och håller på att sammanställa det. Styret håller även på att planera inför
kommitéeutbildningen som kommer att hållas för de som blir invalda ikväll. Till sist meddelar
Astrid att Styret kommer att ha två stycken och att mer info kommer snart. I lv6 kommer den
första aspen att äga rum.

Ida Ahlström informerar om nulägesrapporten för budgeten

Lina Bökmark informerar att en merch-tävling som är igång och att de vet att det har varit mycket i
skolan och annat för alla. Hon frågar om  folk vill att de fortsätter med tävlingen, om intresset
fortfarande �nns, eller om de ska lägga den på is. Lina öppnar upp för diskussion om
merch-tävlingen.

Sally Kalm säger att hon gärna hade velat bidra men att hon inte har haft tid och hade tyckte att det
hade varit bra om man kan skjuta upp tävlingen till nästa läsperiod för då kan man sitta över en
tentaperiod.

Jonna Stenlund säger att det nog inte skadar att skjuta upp tävlingen och att det bara är kul om det
�nns �er bidrag att rösta på.

Ludvig Andersson avslutar diskussionen och säger att styret får ta med sig denna feedback och
återkomma med deras beslut om hur de kommer göra med tävlingen.

e. SNTD
Matilda N. Wernholm hälsar att SNTD hoppas allt går bra med allas studier och att de hoppas att
alla är taggade på deras asp i mars, mer info om det kommer.

f. TDjobb
Amanda Holmberg tackar alla som har anmält sig till mentorskapsprogrammet. Hon meddelar
även att TDjobb snart kommer hålla en asp och hoppas att många är taggade inför den.



g. Valberedningen
Lovisa Runeson läser upp ett meddelande i form av ett rim där de framförallt tackar de som har
sökt och de sittande kommitteerna.

h. TDlaget
Alice Olofsson säger att de har hållit i den årliga skidresan och att det var mycket kul. Hon säger att
de snart kommer att gå av men att de kommer hålla Cm i beachvolleyboll i slutet av mars. Till Sist
tackar hon alla i TD-laget, säger att hon har haft kul tillsammans med dem och att de har varit lätta
att jobba med.

Visar �lm.

i. nollK
Melina Åkesson tackat för det gångna året och önskar lycka till till de som blir invalda. Hon tackar
också sitt egna nollK för de jobb de gjorde tillsammans under året.

Visar �lm.

j. prosex.
Jonna Stenlund meddelar att trots att de kommer gå av snart planerar de ett arr till och att mer info
kommer komma ut nästa vecka. Hon vill också tacka alla som har hjälpt dem under året och de som
har kommit på deras arr.

Visar �lm.

k. JämTD
Sally Kalm meddelar att nästa vecka är det jämlikhetsveckan på Chalmers. Hon säger att JämTD
kommer att hålla ett arrangemang på torsdag, där de kommer bjuda på �ka. Till sist säger Sally att
de kommer under våren att genomföra en tjej och killmiddag och att de behöver arrangörer till det.
För mer information, kolla på jämTDs kanaler.

l. p.r.o.sex
Det var bättre förr.

9. Propositioner
Ludvig Andersson säger att de två första propositionerna blev igenom röstade förra sektionsmötet.

a. Proposition om stadgeändring - Valberedningens ansvar

Amanda Holmberg läser upp propositionen.
Ludvig Andersson öppnar upp för diskussion.



Otto Ekelund frågar om det var denna proposition de röstade igenom på förra mötet.
Ludvig Andersson svarar att det var det.

Alice Olofsson säger att hon tycker det känns som en bra grej.

Tea Emilsson förtydligar att det diskuterades förra gången att de kan kännas som lite dagar men det
är minst 2 dagar så det kan bli mer om man känner för det.

Mötet röstar enhälligt igenom propositionen

b. Proposition om stadgeändring - Närvaro och yttranderätt för kårledningen
Tea Emilsson läser upp propositionen.

Ludvig Andersson öppnar upp för diskussion.

Ingen diskussion

Mötet röstar enhälligt igenom propositionen

c. Proposition om reglementesändring - prosex. ordförandes ansvar
Simon Isaksen läser upp propositionen.

Ludvig Andersson öppnar upp för diskussion.

Jonna Stenlund säger att som nuvarande festansvarig att det är tråkigt att bli av med den titeln men
att detta inte ändrar något i ordförandens roll. Hon säger att hon tycker att ändringen känns rimligt
även om titeln är �n.

Sally Kalm frågar vad bakgrunden är för propositionen.
Ludvig Andersson säger att han misstänker att det står så för att den personen är ansvarig för
alkoholtillstånden och att detta antagligen ligger kvar när man har kopierat från andra sektioner
reglemente.
Astrid Brehmer säger att nu är det även så att ordförande och/eller kassör i TD-styret istället
ansvariga för alkoholtillstånden.

10. Revisionsberättelser

Ludvig Andersson förklarar hur års- och revisionsberättelser går till.

a. TDlaget 16
Ludvig Andersson ber Astrid Brehmer att läsa upp sin årsberättelse från TDlaget 16. Astrid läser
upp årsberättelsen.



Astrid kommenterar att det låter som om de har gjort mycket under sitt år.
Ludvig Andersson säger att han var med under den tiden och att han håller med Astrid.

Ludvig Andersson ber revisorerna att läsa upp deras revisionsberättelse.
Ludvig Drangel läser upp revisionsberättelsen och säger att de inte �nner någon anledning till
anmärkning.
Ludvig Andersson frågar om sektionen kan ansvarsbefria Olle Lindhén och Gustav Erhadsson.
Mötet ansvarsbefriar Olle och Gustav.

b. TDlaget 17
Ludvig Andersson ber Ida Ahlström att läsa upp sin årsberättelse från TDlaget 17. Ida läser upp
årsberättelsen. Ludvig ber sedan Tea Emilsson att läsa upp TDlaget 17 ekonomiska rapport. Tea
läser sedan upp den ekonomiska rapporten.

Ludvig Andersson ber revisorerna att läsa upp deras revisionsberättelse. Otto Hammarström läser
upp revisorernas revisionsberättelse och säger att det �nns anledning till anmärkning. Han förklarar
att balansrapporten inte stämmer då vissa summor har bokförts på fel konto men att det inte saknas
några pengar. Otto säger att det trots detta inte �nns anledning att inte ansvarsbefria dem.

Astrid Brehmer förklarar att det har blivit lite strul med bokföringen och att de undersöker detta
med kåren, kassörerna och styret.

Ludvig Andersson förtydliga att alla summor stämmer men att totalen går ihop, vissa summor har
bokförts på fel konto.

Ludvig Andersson frågar om sektionen kan ansvarsbefria Agnes Richardsson och Frej Ramberg
Mötet ansvarsbefriar Agnes och Frej.

c. TDlaget 18
Ludvig Andersson ber Matilda N. Wernholm att läsa upp sin årsberättelse från TDlaget 18.
Matilda läser upp årsberättelsen.
Ludvig ber sedan också Matilda att läsa upp TDlaget 18  kassörsutlåtande. Matilda läser upp den
ekonomiska rapporten.

Ludvig Andersson ber revisorerna att läsa upp deras revisionsberättelse. Edith Pålsson läser upp
revisorernas revisionsberättelse och säger att det �nns anledning till anmärkning. Precis som
tydligare saknas inga pengar men balansrapporten stämmer inte. Edith säger att det trots detta inte
�nns anledning att inte ansvarsbefria dem.

Melina Åkesson frågar varför har det tagit så lång tid att ansvarsbefria dem.

Peter Hörstedt säger att de tidigare revisorerna har inte gjort sitt jobb tillräckligt snabbt.



Astrid Brehmer säger att folk  har vetat om felet men att styret har legat efter med ansvarsbefria
folk.

Ludvig Andersson säger att det nu �nns en strävan nu att ansvarsbefria folk så snart som möjligt,
det gjorde det inte innan.

Ludvig Andersson frågar om sektionen kan ansvarsbefria Mattias Nilsson och Madeleine Åsblom
Mötet ansvarsbefriar Mattias och Madeleine.

d. TD-styret 20/21
Ludvig Andersson ber Gustav Dagberg, som är med på länk, att läsa upp sin årsberättelse från
TD-styret och även kassörutlåtande för 20/21 vilket han gör.

Peter Hörstedt läser upp revisionsberättelsen och säger att de inte �nner någon anledning till
anmärkning.

Ludvig Andersson frågar om sektionen kan ansvarsbefria Gustav Dagberg eller Filippa Kihl
Mötet ansvarsbefriar Gustav och Filippa.

11. Motioner

a. Tidigarelagt inval av TDnollK samt fastställande av inval för prosex. och TDlaget

Ludvig Andersson ber Melina Åkesson att läsa upp motionens viktiga delar och förklara motionen,
vilket hon gör.

Ludvig Andersson säger att TD-styret har bett de övriga kommitteerna att kommentera kring
motionen först, eftersom de också påverkas av motionen.

Jonna Stenlund börjar med att säga att de tycker det är bra att nollK tar upp den här motionen,
främst för att de förstå hur mycket det skulle göra för deras verksamhet och att de har det väldigt
stressig som det är nu. Hon säger att de har diskuterat detta mycket och att prosex. inte står bakom
motionen som den ser ut nu. Hon förklarar att det blir en väldigt hög arbetsbelastning för prosex. i
november och december som redan är en intensiv period, det blir då ET-raj, pubrunda och i så fall
aspar, inval och överlämning under väldigt få veckor och de är rädda att det skulle bli alldeles för
hög arbetsbelastning för prosex.. Jonna säger också att det blir lite konstigt med ET-rajet i januari,
vem som ska planera det utan de sittande och de nyinvalda och även vem som ska hålla det samt ha
med ansvar över det. Hon avslutar med att säga att det är lite för många grejer som känns oklara för
prosex del i nuläget, men att öppna för att kolla igenom mer problemet mer och då se över hela året
om man kan �ytta runt saker mer.



Alice Olofsson säger att TD-laget är i stort är tveksamma och att de ser både positiva och negativa
delar med motionen. Hon säger att det största frågetecknet för laget är skidresan men att det också
känns ganska lätt att �xa. Alice säger även att eftersom de har en person i TD-laget som sitter i
valberedningen har det kommit upp att det nog också kan bli ganska mycket arbete för
valberedningen. Hon fortsätter med att säga att de är positiva till att den här motionen tas upp och
att det hade varit väldigt gynnsamt för nollK om detta kan ändras. Slutligen säger Alice att det nog
är  några saker som behöver kollas  igenom innan de kan ställa sig 100 procent bakom den.

Ludvig Andersson säger att denna motion även berör valberedningen så han frågar om
valberedningen också vill yttra sig i frågan.

Lovisa Runesson säger att det är bra att den här motionen tas upp.  Hon säger att det  kan bli
väldigt tajt för valberedningen arbete i andra läsperioden. Hon säger att det kan gå att lösa med att
de hade föredragit att ha lite �er veckor på sig att komma fram till nomineringar.

Ludvig Andersson öppnar för diskussion.

Marcus Lidman säger att detta har diskuterats länge i nollK,det var på tapeten redan 2017. Han
säger att han med nollK-19 skrev en motion men den togs aldrig upp på grund av att det kom covid
och det blev lite kaos. Han säger att det här verkligen är något som behöver ändras med att så klart
alla fyra  parter måste vara med på det hela. Marcus avslutar med att säga att man nog bör diskutera
det alla tillsammans och så ska det nog kunna gå att lösa för det funkar ju uppenbarligen på andra
sektioner.

Selma Nyberg säger att hon har suttit i I-nollK, att de har inval i december och att det fungerar bra.
Hon säger att det �nns många fördelar med ett tidigare inval för då hinner man ha teambuilding,
alla över lämningar samt att man har hunnit bli  en tajt grupp innan arbetet börjar. Hon säger också
att det är mycket händer redan i januari och februari för nollK, som t.ex. att lokaler ska bokas och
att MOS-mötena med mycket bra information börjas hållas då. Selma säger vidare att alla
kommitteer på I, som QQ7 och I-sex, också väljs in då och det verkar fungera och de håller i
liknande arr, så det �nns lite tips att hitta där. Hon säger också att man kanske kan diskutera att
dela upp invalet på två olika tillfällen, med nollK tidigare. Till sist säger hon att valberedningen på I
har därför också denna korta tid på sig och att de har asparna i LP2 under LV1 och LV2.

Sally Kalm säger att det kan vara svårt att jämföra med sexmästerier andra sektioner eftersom de har
�er källarförening och det då är lättare att dela upp invalet på �era möten. Hon föreslår att man kan
kolla över andra sektioners tidsplan för valberedningen för att få hjälp så att man inte behöver skapa
tidsplanen själva.



Martin Siljeklint säger att TD en liten sektion och att här är prosex. är både PR och sexmästeri och
därför har prosex. en högre arbetsbelastning och det kan vara svårt att jämföra med andra sektioner.
Han lägger även till att de är öppna att utreda det.

Ludvig Andersson frågar om Martin menar att det är för att de håller i både ET-raj och pubrunda?
Martin svara ja.

Tea Emilsson säger att valberedningens  inval �yttades för ett tag sedan för att detta ska kunna vara
möjligt så detta har diskuterats väldigt länge. Hon säger att hon håller med om att alla kommitteer
måste vara nöjda. Tea förklarar att när hon satt i nollK var de tvungen att ha teambuilding efter att
mycket var gjort, eftersom de inte hade tid i början och att hon tror att det är bra att få möjlighet att
ha teambuilding i början så att man kan bli vänner först innan man blir arbetskamrater.

Ludvig Andersson förtydligar att förut låg invalet för valberedningen i läsperiod 4 och man har
�yttat på det till det första sektionsmötet för att kunna möjliggöra en sådan här typ av senare inval.

Lovisa Ljungdahl säger att det inte att jämföra med andra sektioner eftersom TD är så litet och att
det prosex. gör är utspritt på många andra kommitteer utan att man måste hitta en mer anpassad
lösning. Hon säger att de i prosex. har snackat om lite andra andra lösningar med det är sådan som
de får ta upp detta tidigt med de som blir invalda imorgon  för då kan man snacka under årets gång.

Melina Åkesson tillägga att nollK tar upp denna motionen för att de vill ha en diskussion med hela
sektionen och att deras mål är inte att få igenom motionen utan att vi kan ha en diskussion kring
det.

Astrid Brehmer säger att är en stor arbetsbelastning för prosex. ett normalt år. Hon säger att om
man ändrar invalen kanske det blir för mycket för prosex istället för mycket för nollK så att man
måste diskutera detta vidare så att alla blir nöjda.

Lovisa Runesson säger att något att tänka på är också att många i valberedningen också sitter i
andra kommitteer så om man lägger intervjuerna efter en ganska intensiv period så det blir mycket
ansträngande för dem.

Ludvig Andersson  säger för att förtydliga att vi har tre kommitteer som väljs in samtidigt, som har
tre aspar var vilket blir 9 aspar på 15 dagar. Han säger att tidigare år har det funnits söktryck för att
fylla alla platser vilket blir minst 18 intervjuer och det kan funka men det bygger på att allting
kla�ar.

Cornelia Nilsson frågar Melina Åkesson hur tankarna gick när man bestämde att alla tre inval
skulle �yttas?
Melina Åkesson säger att de pratade om det när de satt med alla kommitteer och styret och att
anledningen framförallt är att det kan bli en skev fördelning så att alla de som valberedningen



tycker gör bäst ifrån sig kommer blir nominerade till nollK. Hon fortsätter och säger att man skulle
kunna intervjua alla samtidigt men att invalet och nomineringarna kommer ut senare för prosex.
och TD-laget men att risken med detta är att nollK kommer få mång självnomineringar.  Slutliggen
tillägger hon att det är roligt för kommitteerna. om de har ett inval tillsammans för de gör mycket
tillsammans och är syskon-kommitteer.

Edith Pålsson säger att det inte känns som om det �nns en perfekt lösning och att i det fallet det
kanske är viktigare att arbetsbelastningen inte är för hög för alla kommitteer än att alla ska gå på
samtidigt.

Otto Ekelund säger att man nog idag inte borde gå igenom med motionen men att man också får
tänka på att vi haft ett corona-år så det har blivit ännu mer belastning t.ex. under mottagningen.
Han säger att det är bra att man tar upp motionen för detta kommer komma upp på tapeten varje
år om det inte händer något. Han tillägger slutligen att man samtidigt inte borde �ytta belastningen
till prosex heller så det får bli upp till nästa års kommitteer att kolla på detta.

Ludvig Andersson säger att tekniskt sätt har man fortfarande två sektionsmöten på sig att rösta
igenom en ändring till denna motionen.

Anna Englund säger att angående det med valberedningen så är det ju så att på andra sektioner har
de inval för alla sina kommitteer samtidigt och frågar hur andra sektioner klarar av det.
Britta Christensson svara att vi på TD intervjuar alla som söker och det gör de inte på alla sektioner
samt att större sektioner har större valberedningar.
Melina Åkesson säger att på Maskin är de ungefär lika många i valberedningen som på TD och de
har 90 intervjuer på en vecka.
Astrid  säger att vissa som sitter i valberedningen nu sitter också i annat och att arbetsbördan blir då
väldigt orimlig.
Ludvig Andersson lägger också till i frågan att på TD har det varit väldigt varierande söktryck till
valberedningen och att det minsta antalet man måste vara är tre, eller fem, och det kan då bli väldigt
hög arbetsbelastning.
Marcus Lidman lägger också till att bara för att det är på ett sätt på en annan sektion är det inte
alltid så att det är bra där så det måste man också undersöka.

Alice Olofsson frågar prosex. om de har diskuterat om asparna skulle kunna pu�a pubrundan.
Vera Isaksson svarar att de har det men man får inte plats med så många i tågvagnen och på en asp
brukar det komma väldigt många personer och det blir svårt när så många ska hjälpa till.
Lovisa Ljungdahl lägger till att ju �er aspar i tågvagnen desto mindre gäster kan de ta in och de leder
till att de tjänar mindre  pengar.
Ludvig Andersson tillägger att aspningen på TD är öppen för alla medan på andra sektioner är det
som Robinsson att folk åker ut eftersom.



Melina Åkesson tillägger från sin kommentar kring valberedningen på M-sektionen tidigare att
man nog inte ska kopiera från dem för att de stå rätt slitna ut efter den veckan men hon undrar
också hur stor skillnad det blir för vad valberedningen gör just nu, eftersom de i år var klara med alla
intervjuer på tre eller fyra dagar.
Emma Asker säger att hon satt med i valberedningen förrförra året och att de då hade intervjuer
över fem dagar och att de valde att ha en av överläggningarna mycket senare just eftersom det var en
så lång period. Hon säger att hon inte tycker att det hade varit så jobbigt för valberedningen och att
det inte där problemet ligger. Hon tillägger dock att under hennes år var de nio stycken i
valberedningen, året efter var de åtta stycken och att årets valberedning bara är sex stycken personer
och att det så klart blir tu�are då.
Astrid Brehmer säger att hon satt i valberedningen förra året och att de då valde att ha sina
intervjuer under dagtid och att det då spreds det ut på fem dagar. Hon tillägger att hon håller med
Emma om att hon tror att det kommer fungera bara man planerar bra.
Ludvig Andersson tillägger att om man  har ett tydligt schema för valberedningen vet man ju lite
mer tydligt vad man “signar” upp för och att det idag är ganska �ytande hur valberedningens arbete
går till.

Elias Pedersen frågar prosex. om man kan skicka in kan �er personer att pu�a när det är mest
intensivt, om de hade hjälpt.
Jonna Stenlund svarar att problemet inte är att det är brist på folk på arrangemangen utan att det
mer är planering och förberedning som är mest krävande och att det är det man vill vara involverad i
så att det inte känns som en lösning .

Ebba Jensen säger att som valberedning så �nns det inte bara dåliga saker med att �ytta invalet utan
även bra. Hon säger att det är så himla lång period så det �nns risk att man glömmer och då inte
kan ge folk en lika rättvis bedömning. Hon säger att hon tror detta är möjligt att genomföra.

Lovisa Runesson säger att i år var de sex stycken i valberedningen och hade många av dem som var
sjuka under intervju-perioden så därför blev det extra stressig för dem och att deras år inte är
jämförbart med andra år. Hon säger att något som hade underlättat skulle vara att kunna skicka ut
intervju-tiderna tidigare än en dag innan vilket betyder att �er intervjuer hade kunnat utföras på
den planerade tiden och detta skulle även kunna innebära att man kan  komma ut med
intervju-tiderna en halv vecka tidigare

Cecilia Bohlin,som också sitter i valberedningen i år säger att det nog går att se över intervjumallen
för den är väldigt omfattande men man kan få till mer spetsade frågor för att korta ner den och kan
då kunna hålla �er intervjuer per dag.

Jakob Madestam frågar om det är det möjligt att ha ett inval och sen gå på en månad senare, så att
prosex. och TD-laget blir invalda samtidigt som nollK med går på senare.



Vera Isaksson svarar att de sittande ändå får arra aspar och inval och att problemet är att den
sittande kommitten får det för jobbigt,  inte barnen. Hon säger också att prosex. i år har gjort
väldigt mycket annat på hösten, som man vill göra.

Selma Nyberg frågar om det hade hjälpt nollK att �ytta invalet en vecka eller så tidigare.
Ebba Jensen säger att nollK har diskuterat att bara �ytta en vecka men att känns onödigt att �ytta
en vecka få då kommer problemet fortfarande kvarstå, det gör inte tillräckligt mycket.
Otto Ekelund svarar också att han tror att inte en vecka kommer göra så mycket skillnad med att
varje vecka är viktig när man ska spika ett mottagningsschema.
Ebba Jensen säger också att det har varit uppe på tapeten att �ytta det till läsvecka 2 och att då �ytta
skidresan, vilket är något framtida TD-laget kan undersöka om det är möjligt.

Sally Kalm frågar om det �nns en möjlighet att tidigarelägga asparna och om det då hade gett mer
tid till valberedningen, att lägga dem i slutet av första läsperioden.
Vera Isaksson svarar att det så skulle bli ganska direkt efter mottagningen och att man då är väldigt
trött och att det kan vara skönt för de som aspar att tänka igenom om de är säkra på om de vill söka
eller inte.
Ida Osterman lägger också till att asparna är något att se fram emot.
Victor säger att de har prata om i prosex. att gå på i februari, likt maskin, och att de hade påverkat
prosex. år ganska minimalt.

Melina Åkesson säger att mycket av det som diskuteras gällande prosex. är sådant som redan händer
idag och att problemet är att prosex. har för mycket vilket gör är det ett ömtåligt system. Hon säger
att aspar, ET-raj och pubrunda sker reda och att skillnaden bara blir att hålla ett inval. Hon säger att
det som Jakob sa tidigare hade kunnat funka, nollK kan gå på vid årsskiftet men att prosex. och
laget skulle kunna gå på 1:a februari och att man bara då lägger till en invalskväll.
Jonna Stenlund säger att  hålla inval och överlämningen är ganska mycket och att det är mer än vad
man tänker när man säger att det är “bara” ett inval.
Melina Åkesson förtydligar att det som Jakob sa var att man kan ha överlämningen efter att man
har hållit ET-raj och pubrunda och ha överlämningen senare.

Filip Palmgren säger att skidresan är väldigt beroende av Z eftersom de ansvarar för att kontakta
företaget men att man kan undersöka att hålla skidresan senare. Han lägger även till att läsvecka två
är en bra vecka studiemässigt att åka iväg på.

Lovisa Ljungdahl säger att det kanske inte låter som så mycket för prosex. med ET-raj, pubrunda
med mera men det är mycket utanför TD som man inte vill tacka nej till för det är roliga grejer.
Hon säger att idéen som har kommit upp tidigare att alla söker samtidigt men att nollK går på
tidigare tycker hon låter bra och att det blir extra självnomineringar känns bättre än att
arbetsfördelningen ska bli för hög för kommitteerna.
Ludvig Andersson tillägger att även idag kan man självnominera sig trots att man är nominerad till
något annat, beroende på vilken ordning invalen sker på.



Tea frågar prosex. vad är det som hindrar att ha överlämningen senare, som Melina sa, i januari när
det är lite lugnare.
Jonna Stenlund säger att de inte har tänkt på det men att det enda hon kan tänka att när man blir
invald vill man gå på direkt.
Victor Andersson säger att det inte �nns så så mycket tid i jan, det är självstudier, tenta, ET-raj och
pubrunda.
Ludvig Andersson säger att det �nns en möjlighet att ha ett överlapp med sina barn den månaden.

Lovisa Runesson fråga TD-laget om det har funnits någon dialog med  Z att �ytta resan eller att
arra med andra.
Filip Palmgren säger att det inte har varit det detta året men att tidigare år har de fått erbjudande
från andra kommitteer för att åka med på andra skidresor.

Melina Åkesson säger att det nog inte hade varit omöjligt att �ytta skidresan och att när hon satt i
TD-laget förra året så �ck de förfrågan från både Maskin och I att hålla skidresa med dem. Hon
säger att hon tror att det var TDlaget 16 som började hålla med Z så det är ingen tradition.

Ludvig Andersson säger att det var hans år i laget, 17, som höll med Zik första gången men att de
åkte lite snålskjuts på dem.

Ebba Jensen säger att hon kan se stora fördelar för prosex. med att ha invalet i december för då kan
kan ET-rajet och pubrunda i januari bli en slags överlämning, att det blir en bra övning för barnen
som kan lära sig mycket inför den tu�a perioden på våren med CM och sommarsits. Hon säger att
hon har förstått det på tidigare års prosex. som inte satt under en pandemi att våren är en väldigt
intensiv period och att kunna planera inför den redan i januari skulle avlasta den.

Axel Malmberg säger att på ET-raj kan det fungera bra att arra tillsammans med barnen men att på
pubrundan blir det trångt. Han säger att det är stressigt och det är mycke folk på tågvagnen och det
hjälper inte.

Anna Englund frågar om man man kan byta lokal till pubrundan eller om man måste ha
tågvagnen.
Hela mötet svara att ja, det måste vara i tågvagnen, det är tradition

Cornelia Nilsson säger att hon suttit i prosex. och att hon kan se väldigt mycket fördelar med att
�ytta invalet tidigare och att då hade arbetsbelastningen under våren blivit mindre för att man får
mer tid att öva för de större sittningarna som sker då. Hon säger att det kan vara värt det att skifta
arbetsbelastningen.



Melina Åkesson svarar på Viktors kommentar tidigare om att januari är kort. Hon säger att det inte
�nns något krav på att man ska ha hållit alla överlämningar innan barnen har gått på så om man går
på den 1 februari blir deras första arr ungefär 1,5 månad senare.

Ludvig Andersson tillägger att som det ser ut idag är invalet någon gång under februari men att
man tekniskt sett går på 1 mars.

Axel Malmberg säger att under hans prosex. år var det corona och de hade alltså inte CM men trots
detta hade de ändå fullt upp under våren.
Ludvig Andersson förtydligar att CM är något många sexmästerier satsar väldigt mycket på.
Astrid Brehmer säger att hon satt i prosex. 20 när corona började och att på våren innan corona
kom var det extremt mycket att göra och en hög arbetsbelastning. Hon säger att i den aspekten
kanske det är värt att prosex. går på tidigare så att de kan förbereda sig inför den stora sittningen.

Jonna Stenlund att med upplägget som motionen föreslår kan det vara positivt för de sökande, att
det blir mer ihoptryckt istället för att det är väldigt utdraget som det är nu.

Otto Ekelund säger att de två senaste åren med corona har prosex. och laget fått göra mer under
mottagningen, prosex. har fått hålla i många eftersläpp bland annat för att man inte har kunnat
släppa iväg nollan, och att det kommer bli mindre för den följande år.
Axel Malmberg säger att  det även mindre för nollK då.
Cecilia Bohlin säger att deras  arbete sker så långt i förväg så att det blir lite färre arr under
mottagningen inte skulle spela så stor roll.
Otto Ekelund säger att för posterna som spons, PR, och Vice är det väldigt mycket innan
mottagningen. Han säger att många av lokalerna redan är uppbokade när man går på och det är
svårt att få tag på sponsorer för att de har redan gått till andra sektioner.
Melina Åkesson säger att i år inför kollot hade KfKb snott den platsen de varit på året innan och att
de �ck ringa runt väldigt mycket för att ens hitta en plats att vara på. Hon säger att man skulle
kunna vissa lokaler åt sina barn men att man inte vill planera mottagningen åt dem.

Ludvig Andersson lämnar över till TD-styret och undrar hur de ställer sig till motionen.

Astrid Brehmer säger att styret i dagsläget inte stödjer inte den eftersom samtliga kommitteerna inte
är eniga i frågan och inte heller har skrivit under motionen men att de hoppas att motionen jobbas
vidare med för att hitta en lösning som alla är nöjda med. Hon säger också att styret är öppna för att
hålla ett sektionsmöte i t.ex. januari om detta öppnar för lösningar.

Marcus Lidman säger att det är viktigt att denna motion inte bara läggs över på barnen för de vet
inte hur arbetsbelastningen är över ett år.

Ludvig Andersson säger att det kan vara en bra idé att bjuda in de som väljs in imorgon, pateter
samt folk som har suttit eller sitter i valberedningen. Han påpekar också att arbetsbelastningen som



sagt har sett väldigt olika från år till år. Till sist undrar han om TD-styret hade varit villiga att ta på
sig att anordna en sådan här workshop.
Astrid Brehmer svarar att de vill hjälpa till så gott de kan och att de kan försöka hålla i det.

Melina vill slutligen tack alla för deras tankar och idéer under ikväll och att det är kul att se.

Ludvig Andersson frågar om mötet är redo att gå till beslut i frågan. Mötet �nner det.
Ludvig yrkar sedan på att bordlägga motionen, alltså att den inte kommer att röstas på idag utan att
den kommer revideras och ta upp vid ett senare tillfälle och han frågar mötet om de är redo att
stödja det beslutet. Mötet �nner det så.

Ludvig Andersson yrkar på att ajournera mötet tills dagen efter kl 17:00.

12. Meddelande
a. Inspektor

Mikael Lindén är med på mötet via länk. Han säger att i år är det 20 år sedan han började på TD.
Han säger att TD har utvecklats till en helt ny nivå och att det faktiskt inte var bättre förr.

13. Inval

Simon Isaksen förklarar hur invalet går till och läser upp mötesordningen.

Ludvig Andersson frågar om någon har tillkommit till mötet och därför behöver adjungeras in.
Jakob Kitzing säger att han inte tillhör sektionen. Mötet adjungerar in honom.

a. prosex.

Ordförande

Valberedningen nominerar Elias Pedersen till ordförande i prosex.. Elias godtar nomineringen.

Elias presenterar sig. Han är 24 år från Mölndal, där Jesus bor. Han har sökt till prosex. på grund av
den sociala aspekten och att lära känna folk och också från andra sektioner. Han tycker också det
ska kul hänga med nollK, vara med under mottagningen och han vill att nollan ska får en trevlig tid.
Elias säger att ha blivit nominerad till ordförande är en ära och att han kan se till att gruppen har en
skön tid i en stressig period. Han säger att prosex. är  förknippat med fest och att har upplevt mer
eller mindre alkoholhaltiga perioder i sitt liv så han tror att han kan vara en bra person att vända sig
till.

Ludvig Andersson öppnar för frågor.



Jonna Stenlund frågar vad kan bli den största utmaning kan bli?
Elias svarar att det kan bli att  få icke-TD:are att stampa i takt i tågvagnen.

Någon frågar hur Elias har tänkt att han ska skapa en trygg plats för de som inte dricker?
Elias svarar att det är viktigt att påpeka att det är lugnt att vara nykter och att man inte ska känna
dig inte tvungen till något.

Anton Linder säger att det har varit mycket restriktioner  under mottagningen och frågar hur Elias
ska axla skillnaden.
Elias svarar att han kommer ta sig an utmaningen med raketfart.

Astrid Brehmer säger att det är mycket möten och frågar om Elias föredrar att komma i tid eller
bjuda på �ka
Elias svarar att det onsdags�kat han bjöd på på våningen var uppskattat men att när han �yttade till
campus blev han oftare sen. Han tillägger att han kommer komma i tid för dessa roliga grejer.

Wilhelm Svanlund frågar om Elias är mer pro eller mer sex.
Elias svarar sex.

Astrid Brehmer säger att det har varit kvinnliga ordförande i prosex. sedan 2016 och frågar Elias
hur det känns att vara första mannen på ett tag.
Elias säger hurra för jämställdhet.

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

Mötet väljer enhälligt in Elias till ordförande i prosex..

Kassör

Valberedningen nominerar Axel Ohlsson till ordförande i prosex.. Axel godtar nomineringen.

Axel presenterar sig. Han är från småland och säger att han har sökt prosex. för deras arbete är
viktigt och att de arren de håller i gör mycket för studietiden och andan på TD.  Han säger att
kassör kommer bli kul för då kan han lära sig om ekonomi men han tillägger också att han jobbar
ordningsamt. Axel säger att han kommer passa bra in i gruppen för att han är bra på att lyssna och
ser till att alla blir hörda och att inkludera folk.

Ludvig öppnar för frågor.

Vera Isaksson frågar Axel om han vet vad skillnaden på debet och kredit är.
Axel svarar att han tror att debet är något man betalar  direkt och att kredit är ett senare problem.



Melina Åkessen frågar vilket Axels favorit prosex. arr är
Axel svarar pubrundan.

Hedvig Elmlund frågar vad är det bästa att göra på en fredag.
Axel svarar att se på På spåret.

Axel Malmberg frågar om Axel har tagit några sms-lån.
Axel svarar att han inte har gjort det än.
Daniel Arfvidsson Nilsson frågar att eftersom Axel är från Småland om han skulle uttala det som
posex.?
Axel säger att det är frestande att säga det med att det nog inte hade varit så populärt.

Wilhelm Svanlund frågar om Axel har en rik förebild
Axel säger att han inte har det men kanske Bert karlsson.

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

Mötet väljer enhälligt in Axel till kassör i prosex.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Deborah Sjöberg, Emilia Lagerstedt, David Bongiovanni, Märta
Eriksson, Lina Bökmark.

Deborah, Emilia , David och Lina godtar nomineringen. Märta är inte på plats. Eftersom det inte
�nns några självnomineringar väljer mötet att låta de fyra som är på plats att presentera sig och att
rösta på dem och att ha Märtas inval separat efteråt för att hinna få tag på henne.

Deborah, Emilia, David,och Lina presenterar sig.

Lina går i tvåan, sitter i styret och i jämTD och hon är från kållered. Hon säger att prosex. verkar
kul och att hon vill vara med i gemenskapen och att sprida glädje på Chalmers och på TD. Den
posten hon är mest intresserad av är prinsessa för att hon tycker det är kul med dekor och att hon
vill att det ska kännas mysigt under sittningarna.Hon säger att hon har mycket erfarenhet från
styret och vad som händer bakom kulisserna. Hon säger att hon känner att patetlivet i prosex. är lite
svagt för tillfället och att hon vill få igång det. Till sist nämner hon att bor i en lägenhet med ett
gruppkök vilket är nice vid matlagning.

Deborah går i ettan och är från Lindome. Hon säger att prosex verkar kul och att det var väldigt kul
under aspningen. Hon säger att alla poster verkar kul men att hon skulle föredra øhlchef eller koala.



Emilia går i ettan och är från Halmstad. Hon vill sprida glädje precis som prosex. gör. Hon säger att
hon var på prosex. asp och att  var det kul. Emilia lägger även till att hon tycker att det är kul att
designa så att PR hade varit kul.

David är 22 år och är från Göteborg. Han säger att prosex. verkar kul och att han gärna sitter som
bamba. Han säger att han var med och lagade maten till tacksittningen och att det var kul. Till sist
säger han att han skulle bidra med gott humör, gratis fula tatueringar och god mat.

Ludvig Andersson öppnar för frågor.

Mötet frågar ut de nominerade.

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

Mötet väljer enhälligt in Deborah, Emilia, David och Lina.

Styret har nu lyckats få tag i Märta och hon är med på länk. Märta presenterar sig själv.

Märta kommer från Göteborg och hon var med och �xade tacksittningen och var även på prosex.
aspar. Hon säger att hon har suttit som både ordförande och vice ordförande  i kåren på gymnasiet
och då �xade hon olika event. Hon säger slutligen att det hade varit kul med prosex. och att hon
hade löst det galant.

Den nominerade lämnar rummet. Diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Märta.

b. TDlaget

Ordförande

Valberedningen nominerar Selma Nyberg till ordförande i TDlaget. Selma godtar nomineringen.

Selma Nyberg presenterar sig själv. Hon är 23 år, är från Halmstad och har spelat fotboll och gått i
både gymnastik och dans. Hon satt förra året i  I-nollK och har därför  hållit i en mottagning och
det var kul. Hon säger att hon lärde sig mycket under det året, både om sig själv och  hur mycket
funkar på Chalmers. Hon säger att det kan vara bra i laget och som ordförande. Till sist säger hon
att hon har koll,är  bekväm i en ledarroll och att hon är strukturerad samt att hon kan komma med
nya synvinklar och ideér.

Ludvig Andersson öppnar för frågor.



Alice Olofsson säger att det är mycket ansvar som ordförande och att man måste kunna säga ifrån.
Hon frågar att rent hypotetisk, om ett gäng ettor skulle komma till passet med öl vad skulle Selma
göra då.
Selma säger att hon nog skulle stjäla den och dricka den senare.

Hedvig Elmlund frågar vad den bästa temperaturen på bastun är
Selma svarar 57 grader.

Filip frågar om Selma föredrar kepsen bak eller fram.
Selma svarar fram.

Melina säger att under hennes år i laget ville InollK låna kårhallen från laget och att de då �ck boka
en annan lokal och att InollK då sa att det inte fanns någon budget. Hon frågar Selma hur det
kommer  vara att faktiskt ha en budget.
Selma svarar att det är fantastiskt och att hon är van att jobba med en budget.

Erica Rickard frågar Selma vad den vanligaste fördomen om henne.
Semla svarar att för att hon har gått på I är det vissa som tror att hon är en dryg jävel men också att
hon kan vara lite blyg vid första mötet med att det släpper ganska snabbt.

Hedvig frågar hur TD-laget ska vinna över I i vin-volleyboll.
Selma svarar att hon har mycket information samt in�ltratörer på insidan så att det löser de.

Amelie Nordh frågar hur man ska göra för att alla ska kännas sig välkomna.
Selma svarar att man kan ha �era olika aktiviteter på passen och att man ska vara noga med att det
inte spelar roll vad man har gjort innan, att det inte ska vara för tävlingsinriktat samt att det ska vara
kul.

Ebba Jensen frågar vilken keps Selma föredrar, den kepsen laget 21 har eller den rätta kepsen som
åren innan har haft.
Selma svarar de rätta kepsarna.

Ludvig Andersson säger att det inte längre �nns posten som bänkvärmare och frågar vem ska ta på
sig detta.
Selma svarar att kassör ska ta det.

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

Mötet väljer enhälligt in Selma Nyberg till ordförande i TDlaget.

Kassör



Valberedningen nominerar Rasmus Jonasson till kassör i TDlaget. Rasmus godtar nomineringen.

Rasmus Jonasson presenterar sig själv. Han är 20 år och från Malmö. På fritiden gillar han att
gymma, klättra, gå på fredagspassen och att motionera och att detta passar bra till laget. Han säger
att vara med i laget skulle vara en möjlighet att ge tillbaka till sektionen och välkomna nollan. Han
säger att han skulle kunna bidra med kreativitet. Rasmus säger att han tyvärr inte har några
kvali�kationer till kassörsjobbet men att han sköter sin egna privatekonomi och att han är
noggrann så att folk inte behöver oroa sig.

Ludvig Andersson öppnar för frågor.

Filip frågar om Rasmus har koll på vad debet och kredit är.
Rasmus svarar att debet nog är betalkort eller pengar och att han tyvärr inte har något roligt svar till
vad kredit är.

Amelie Nordh frågar vad Rasmus ultimala CM skulle vara.
Sten, sax, påse

Melina frågar var Rasmus favorit-valuta är.
Rasmus svarar att det är den Gambianska dalasin och att den delas upp i bututs, framförallt för att
det är roligt att säga.

Martin Siljeklint frågar om Rasmus föredrar falafel eller linstacos.
Rasmus svarar att han föredrar falafel.

Hedvig frågar hur Rasmus kommer se till att kassan räcka till all PR.
Rasmus säger att det är omöjligt.

Filip Palmgren säger att som kassör i TD-laget får man ta mycket hat från sektionen och frågar hur
bra är Rasmus på självförsvar.
Rasmus säger att han tyvärr är ganska dålig men om det skulle vara näthat skulle han stänga av
skärmen.

Ebba Jensen frågar vilken keps Rasmus föredrar, rätt eller fel keps.
Rasmus svarar fel keps.

Melina Åkesson säger att hon har hört att Rasmus har �lmerfarenhet och frågar hur han kommer
uppgradera TD-lagets �lmer till sektionsmötena.
Rasmus svarar att det får hon se på nästa möte.

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



Mötet väljer enhälligt in Rasmus Jonasson till kassör i TDlaget.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Otto Hammarström, Ludvig Drangel och Linn Dahlin.

Otto, Ludvig och Linn presenterar sig.

Ludvig är Halmstad och att det är bara bra folk därifrån. Han har sökt till laget för att han älskar
passen, att det är en grym samlingsplats och att han inte missat ett enda. Han säger att han skulle
bidra med mycket glädje, bra musik och att han är snygg i keps.

Otto är från Kullavik han har jobbat inom försvaret. Han säger att det ska bli kul att bidra till
sektionen och att han har sökt till laget för att han älskar idrott, han har hållit på med friidrott i 13
år. Han säger att det är två poster han skulle vara intresserad av, materialare och PR. Materialare för
att i försvaret var det också mycket material att hålla koll på och PR för att det hade varit kul att
utveckla sig inom bland annat Photoshop.

Linn är 20 år, går i tvåan och är från Växjö. På fritiden gillar hon att spendera tid med vänner och
familj och att träna, hon har bland annat tränat innebandy och fotboll. Hon har sökt till laget för
att idrott för människor samman och att det är kul att bidra till gemenskap. Hon lägger till att hon
har velat vara med i laget sedan hon började TD. Hon säger att hon helst skulle vilja sitta som
materialare för att hon är strukturerad samt för att hon var ansvarig för materialen när hon gick i
fotbollen och att alla material var i bra skick då.

Ludvig Andersson öppnar för frågor.

Mötet frågar ut de nominerade.

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

Mötet väljer enhälligt in Otto, Ludvig och Linn.

c. TDnollK

Ordförande

Valberedningen nominerar Ingrid Garvald till ordförande i TDnollK. Ingrid godtar nomineringen.

Ingrid Garvald presenterar sig själv.  Hon är 24 år, från Mölndal och har gått basåret. Hon säger att
hon har sökt nollK delvis för att det verkar kul men också för att hon vill vara med och �xa en bra



samhörigheten under mottagningen, precis som hon �ck. Hon säger att hon har säsongat och
jobbar som skidlärare och då �ck hon utveckla som ledare, och då lärde hon sig bland annat att ta
ett steg tillbaka och att se till att alla får sin röst hört. Hon lägger även till att hon vid tre olika
tillfällen har fått tallrikar, likt man �ck i gymnasiet där det stod klassens …, och att de stod olika
varianter av lekledare på alla tre. Till sist säger hon att hon skulle bidra med tid, engagemang och att
hon är stresstålig.

Ludvig Andersson öppnar upp för frågor.

Anton Linder grattar Ingrid till nomineringen som ordförande och säger att som ordförande i
nollK  måste man visa attityd och frågar om Ingrid kan ta två hårda steg framåt och skrika hennes
efternamn.
Ingrid svarar ja och gör det.

Saga Woxlin frågar hur många minuter går det på en Ingrid-minut.
Ingrid svarar 5 st.

Melina Åkesson undrar vad Ingrid skulle vilja förbättre med mottagningen.
Ingrid svarar att årets mottagning var ganska speciellt eftersom det var corona med att den blev bra
ändå. Hon säger att det hade varit kul med mer dans och att kunna röra sig fritt. Hon lägger också
till att nollkollot var hennes favorit-arr och att det synd att inte alla som ville kunde vara med.

Emelie Medailleu säger att man som ordförande har huvudansvaret men att vice �nns om man t.ex.
inte kan vara med på alla möten och frågar om Ingrid kommer att utnyttja detta.
Ingrid svarar ja, delegera mera.

Simon Isaksen frågar vilken Ingrids favorit-ordvits är.
Ingrid svarar: Vad sa göteborgaren när det var slut på lakrits? - de va la kris.

Tea Emilsson frågar vilken Ingrids favorit-diktator är.
Ingrid svarar att efter gårdagens �lm måste hon säga Melina.

Otto Ekelund säger att i nollK är det många sura miner vilket kan leda till huvudvärk och frågar
Ingrid vilket hennes bästa tips är för att bota en huvudvärk.
Ingrid svarar Ipren och alvedon.

Daniel Arvidsson Nilsson frågar vilken Ingrids favorit NCS-kod är?
Ingrid svarar att det är R70B.

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

Mötet väljer enhälligt in Ingrid Garvald till ordförande i TDnollK.



Kassör

Valberedningen nominerar Matilda N. Wernholm till kassör i TDnollK. Matilda godtar
nomineringen.

Matilda N. Wernholm presenterar sig själv. Hon går i tvåan, är 20 år och sitter i SNTD och styret.
Hon tycker att det ät kul att engagera sig i sektionen och föreningslivet och att hon tycker det är kul
att sitta i grejer. Hon säger att som nollan var tyckte hon att mottagningen väldigt en väldigt roligt
tid och också en tid när man �ck lära känna människor. Hon säger att hon är taggad att lära sig mer
om nollK, att hon har erfarenheter från hennes tidigare kommitteer. Till sist säger hon att hon kan
bidra med gott humör och att det ska bli en ära att axla rollen som kassör.

Ludvig Andersson öppnar för frågor.

Cecilia Bohlin frågar om Matilda vet skillnaden mellan debet och kredit.
Matilda säger att hon har pratat med hennes kassör i stret, Ida, och att debet är där pengarna
kommer ifrån och kredit är dit de ska.

Hedvig Elmlund säger att som Matilda sa så har hon ett glatt humör och frågar hur glatt det det
kommer bli under mottagningen.
Matilda svarar att hon kommer vara glad på insidan.

Erica Rickard frågar vilket efternamn Matilda kommer att välja då hon har två stycken.
Matilda svarar att hon tror hon kommer välja Wernholm men frågar vad Erica tycker.
Erica svarar att hon tycker Nevelius.
Matilda säger att då blir det Wernholm.

Tea Emilsson frågar varför hennes favorit-minne på mottagningen är när hon fastnade med
nollbrickan runt halsen.
Matilda svarar att hon �ck hjärnsläpp och att hon inte vet hur hon hamnade där men att det ändå
är ett �nt minne.

Otto Ekelund frågar hur man spenderar pengar bäst.
Matilda svarar att man bränner dem.

Ebba Jensen att man får pengar från styret och eftersom Matilda sitter med i styret frågar hon hur
Matilda kommer göra för att höja nollKs budget.
Matilda svarar att hon vet vem jag ska prata med men att det kommer bli en stabil procentsats.

Daniel Arfvidsson Nilsson frågar vilken Matildas favorit-funktion i excel är.



Matilda svarar att det är den när man drar neråt så att man markerar alla rader.

Cecilia Bohlin säger att mycket av pengarna kommer att gå till mat. Hon frågar om Matilda
kommer att utnyttja att vice är ansvarig för maten och inte hjälpa till att handla
Matilda svarar att det var ett bra tips och att hon kommer ta det med sig.

Otto Edmund frågar om Matilda kommer att sy eller limma ovven?
Matilda svarar att hon vill säga sy men att det nog kommer bli en del lim.

Ida Ahlström frågar att nu när Matilda kommer sitta i tre kommitteer och om det kommer bli för
mycket att göra.
Matilda svarar att det kommer att bli en period med lite fritid men att detta verkar så kul att det
kommer bli som fritid. Hon säger också att SNTDs verksamhet lugnar ner sig mot våren.

Emelie Medailleu frågar om Matilda har en favorit-kommitte av de tre.
Matilda säger att hon får återkomma när hon har suttit i alla.

Wilhelm frågar vilket arr Matilda ser fram emot att spendera pengar på.
matilda svarar �nalen.

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

Mötet väljer enhälligt in Matilda N. Wernholm till kassör i TDnollk.

Ledamöter

Valberedningen nominerar Hugo Kangas, Joel Jakobsson, Edith Pålsson, Nea Högberg.

Sally Kalm självnominerar sig.

De nominerade lämnar rummet för att sedan presentera sig en och en för mötet utan de andras
närvaro.

Mötet diskuterar utan någon av de nominerades närvaro.

Under diskussionen ansluter sig Frej Ramberg till mötet och han är inte medlem av sektionen.
Mötet adjungerar in honom.

Valberedningen läser upp sin nominering.

Mötet går vidare till röstning.



Mötet väljer in Nea, Joel, Edith och Hugo.

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor

15. Mötets avslutande
Ludvig Andersson förklarar mötet avslutat.

Justeringsmännens underskrifter:

-------------------------------------------------------------
Marcus Lidman

-------------------------------------------------------------
Jakob Madestam


