
Mötesprotokoll Sektionsmöte 1
Sal: HA3
Tid: 17.30 (Mat från 17:00)
Datum: 2018-09-27
Ordförande: Oscar Fredriksson
Sekreterare: Moa Holmgren

1. Mötets öppnande
Julia Molin öppnar mötet

2. Val av
a. mötesordförande

Julia Molin nominerar Oscar Fredriksson till mötesordförande. Mötet godkänner Oscar
Fredriksson som ordförande. Oscar presenterar sig själv.

b. mötessekreterare
Oscar nominerar Moa Holmgren till mötessekreterare. Moa Holmgren accepterar
nomineringen. Mötet väljer in Moa Holmgren till mötessekreterare.

c. två justeringsmän tillika rösträknare
Ludvig Andersson nominerar Elias Jansson och Filip Eliasson till justeringsmän tillika
rösträknare. Mötet väljer in dem.

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

4. Mötets behöriga utlysande
Oscar Fredriksson frågar om mötets behöriga utlysande. Mötet �nner mötet behörigt utlyst

5. Fastställande av mötesordning
Ludvig Andersson går igenom mötesordningen.

6. Fastställande av dagordning
Alice vill skjuta fram punkt 10 till nästkommande sektionsmöte. Punkten �yttas fram.



Oskar Börjesson ber någon annan att yrka på att �ytta kårledningens punkt. Mötet
godkänner.

Karin börjar prata men ångrar sig

7. Adjungeringar
Matilda Svensson, A-sektionen
Andreas Dagman, programansvarig
Oskar Fredriksson, IT-sektionen

Mötet adjungerar in ovanstående.

8. Meddelande från Kårledningen
Ursäktar sin uppklädda klädsel. Gratulerar TD till placeringen i mottagningskanten.
Hängde längst fram på nollrocken. Kårledningen är att se lite som styret för kåren. Valda i
kårfullmäktige. Jobbar strategiskt i stor skala. Märks inte i vår vardag. Oskar är it-ansvarig
och jobbar mot kommitteer och deras verksamhetsstöd. Har numera uppehåll. Gillar att gå
i skogen, lyssna på musik och äta god mat. Stöd för TD-styret. Kan fråga Oskar om allt
möjligt gällande vad som händer hos kåren. Talman, Vice talman och sekreterare får arvode.
Saknas just nu en sekreterare så vore kul om någon vill söka. Möten på engelska men
protokoll skrivs på svenska. Om man är intresserad ska man maila talman@.... eller kontakta
tdstyret.

Har man en kul idé om ett projekt så kan man äska pengar av kårledningen. Det kan alla
teknologer göra. Tar max en månad till dess man får svar.

Inga frågor

Oskar Fredriksson tackar kårledningen som lämnar

9. Dagman
Hej TD! Kul att se er. Presenterar sig som Dagman. Jäkligt kul att jobba med TD. Känner
igen en del ansikten från ingenjörsmetodiken. Många föreningar - unikt för TD!
Superviktigt med engagemang för era studier. Viktigt att jobba ihop. Dagman ser till att vi
får en så bra utbildning som möjligt. Hänt en del i tvåan och nu kan trean få en lynda-kurs i
UX. Superbra nollning, eller mottagning som det heter. Bra jobbat på alla håll och kanter.
Styret ser bra ut.

Inga frågor till Dagman

Andreas Dagman: Vad säger en Göteborgare till ett starwars-fan? Jeeeedai



10. Verksamhetsplaner
a. TD-Styret

Oskar Fredriksson ber Julia Molin att läsa upp TD-styrets verksamhetsplan vilket Julia
sedan gör punktvis.

Anton Linder frågar vilka sektionsrelaterade artiklar som kommer att säljas.

Ludvig Andersson svarar att vi hoppas att det är något styret hoppas att medlemmar i
sektionen vill engagera sig i.

Mötet godkänner verksamhetsplanen.

11. Budget
a. TD-Styret

Wilhelm Wessblad går igenom budgeten uppifrån och ner.

Summerat ca 18 000 kr back vilket är bra eftersom vi har för mycket pengar

Mötet godkänner budgeten

12. Meddelanden
a. TD-styret

Julia Molin tackar för mottagningen och välkomnar de nya studenterna. Styret har påbörjat
sitt arbete med ett �ertal punkter från verksamhetsplanen.

b. SNTD
Ellen Friborg meddelar att SNTD har varit på givande möten med kåren. Uppmanar alla
att följa SNTD på instagram.

c. TD-jobb
Lisa Root hoppas att alla njuter av ka�et. Tackar för att många kom i måndags på
lunchföreläsning. Har trä�at kåren och diskuterat mentorskapsprogrammet. Taggade på att
idag förhoppningsvis få in en till medlem.

d. prosex.
Matilda Svensson tackar för en fantastisk mottagning! ET-raj efter tentorna. Save the date
2/11 och följ prosex. på instagram. Under tentaveckan kommer det komma upp ett
kylskåp, HN-kylen, fylld med godsaker i TD grön. Visar �lm.

e. TDnollK
Anton Linder uppmanar alla att fylla i kommande enkäter för utvärdering av
mottagningen.



f. TDlaget
Mattias Nilsson hoppas att maten smakar bra och tackar för mottagningen. Marknadsför
fredagspass imorgon och bjuder in till pub efter sektionsmötet.

Madeleine Åsblom berättar att sista veckan i Januari åker TD till alperna tillsammans med
Z. Biljettsläpp nästa månad. Bra med ekonomisk framförhållning. Med info kommer! Följ
TD-laget på fb och instagram. Visar �lm.

g. Kårledningen
Flyttades fram. Se punkt 8.

h. Inspektor
Inspektören är frånvarande men  hälsar alla välkomna via Signe Svensson

i. Trädgårdstomtarna
Trädgårdstomtarna är Dennis, Johanna och Linder i TD2 meddelar Anton Linder. Om
man gillar grönt och att hålla växter vid liv är man välkommen att gå med.

j. JämTD
Ingen närvarande.

k. RecruiTD
Lisa Root meddelar att TDig bytt namn till RecruiTD och berättar vad de gör. Står på
mässor och presenterar TD för basår. Anställda av Dagman och får lön. Om man är
intresserad av att gå med kan man prata med Linder.

Anton Linder tillägger att man även kan bli skuggad av gymnasieelever vilket är kul.

l. TD-foto
Ludvig Andersson meddelar att om man är intresserad av foto kan man kontakta TDfoto.

m. p.r.o.sex.
Alice Johansson tackar prosex. chalmers snyggaste förening och hälsar att det var bättre
förr.

13. Propositioner
Finns inga.

14. Motioner
a. Sjätte medlem i TDnollK



Tobias Edholm presenterar TD:s nollKs motion. När nollK grundades valde man att ha 5
medlemmar men nu menar nollK att arbetsbelastningen är för hög och att det har negativa
e�ekter för föreningen. Därför anser motionärerna att antalet ska ökas till 6 medlemmar.
Den sjätte medlemmen skulle till exempel kunna vara matansvarig, men det är något som
nästa års nollK bör få avgöra.

Yrkar därmed på 0-4 övriga ledamöter i nollK.

Julia Molin presenterar styrets syn på saken och uppmanar till diskussion i frågan.

Olle Collinder meddelar att han själv signerat motionen och säger att det till följd av den
höga arbetsbelastningen är ett rimligt förslag.

Frej Ramberg säger att han själv kanske hade övervägt att söka om antalet vore 6 och inte 5.

Alice Johansson frågar om de diskuterat med AE som har samma antal i nollK med �er
nollan.

Lisa Root replikerar att TD har en annan typ av arrangemang som kräver mer arbete av
TDnollK som arrangörer.

Mötet godkänner enhälligt motionen.

15. Inval

Julia Molin yrkar på paus i 15 min. Mötet godkänner.

Oscar fredriksson återupptar mötet och kontrollerar så att alla är uppskrivna på listan med
röstlängden.

Julia Molin förklarar vad inval är och hur det går till.

a. TD-Jobb
Oscar Fredriksson förklarar att det �nns en plats ledig i TD jobb och Lisa Rooth nominerar
Julius Tidblom i sin frånvaro med motiveringen att han är en stor tillgång.

Alice Johansson säger att hon suttit i samma valförbund som Julius tidigare år och att han
verkar go så det blir nog bra.

Mötet väljer in Julius Tidholm till TDjobb.



b. Valberedning
Lovisa Sköld meddelar att valberedningen har valt att nominera Alice Johansson som
ordförande i valberedningen 18/19.

Alice Johansson presenterar sig själv. Läser Td-master och har suttit i valberedningen
tidigare, men hoppade då av för att vara med i styret.

Inga övriga nomineringar.

Olle Collinder säger att man som ordförande i valberedningen deltar i många inval, vilket i
omvänd ordning blir valin, vilket rimmar på Hallin. Därefter ger han ordet vidare till
Mattias Hallin. Mattias Hallin frågar Alice om vad hon har för färg på sin aura. Alice
Johansson svarar att det är en högst personlig fråga men att den är väl rosa då.

Ellen Friborg frågar varför Alice tror att hon kommer göra ett bra jobb i valberedningen?
Alice Johansson svarar att hon kan bidra med erfarenhet från valberedning, prosex. och
styret. God bild av vad som krävs och inblick i valberedningens arbete. Gillar att styra och
ställa - nice att vara ordförande. Olle Collinder: Styra och ställa, gör man på cykel, på cykel
sitter man. På vilken stol skulle du helst vilja sitta? Alice: Utan stol, så kallad jägarvila.

Alice lämnar rummet.

Mötet väljer enhälligt in Alice Johansson som ordförande i valberedningen.

Karin Nilsson läser upp valberedningens nomineringar till valberedningen:
Erik Gunnarsson, Hanna Sinclair, Jonas Larsson, Pontus Holmgren och Johan

Hodges-Dexner.

De nominerade presenterar sig

Oscar Fredriksson frågar mötet om någon vill självnominera sig.

Alice Johansson frågar hur gruppen ställer sig till att följa order?

Det svarar att det är lugnt så länge besluten är välgrundade.

Anton Linder frågar vad de ser som viktigt i sammansättning av en grupp? De svarar att
gruppmedlemmarna ska komplettera varandra och bidra med olika åsikter.



Olle Collinder: Har Erik på länk. Hörru Gunnarsson, varför söker du valberedningen? Erik
svarar på högtalartelefon utan att mötet kan höra. Kul och roligt säger Olle. Kul säger Alice.

Madeleine Åsblom frågar hur man löser det om om man ringer runt och alla sökande
tackar nej? De svarar att det är något man får ha en plan för i förväg.

Alice frågar varför har de har sökt. Hanna svarar att det känns väldigt kul att genom att vara
med i en förening kunna ha en hand med i alla.

Pontus säger att det ska bli kul att vara med och sätta ihop goa gäng och Jonas fortsätter
med att det känns viktigt att sätta ihop bra och rätt grupper. Johan Dexner säger att det
känns kil sätta ihop grupper så att det blir bra och inte bara en massa �ams.

De nominerade lämnar rummet.

Mötet väljer enhälligt in de nominerade.

c. Lekmannarevisorer

Oskar fredriksson förklarar att Erik Ingemarsson och Joanna Garp kan sitta kvar ett år till.

Ludvig förklarar att lekmannarevisorer granskar bokföringen som alla föreningar och
kommitteer gör.

Mötet väljer enhälligt in Erik Ingemarsson och Joanna Garp som lekmannarevisorer.

16. Övriga frågor

Elias Jansson är intresserad av att höra mer om köksväggen.
Julia Molin berättar då att det nu �nns ett skämt på väggen som inte är kul, så därför vill vi
göra om den. JämTD har tagit upp det i våras. Om någon är intresserad av att engagera sig
och �xa det så kan man prata med styret. Anton Linder slår ett slag för möbelgruppen och
vill hjälpa till med att �xa till väggen. Julia Molin säger att om man vill vara med i
möbelgruppen eller �xa väggen så kan man prata med Anton Linder.

Olle Collinder föreslår att man skulle kunna bygga ett loft på lophtet? Oscar Fredriksson
svarar att man måste höra med Akademiska hus. Julia Molin säger att det �nns en massa
möjligheter till liknande projekt för möbelgruppen  om man vill.



Amanda Djäknegren undrar hur det går med teet i ka�ekommitten? Mattias Hallin svarar
att de haft en testperiod men intresset var lågt. Amanda Djäknegren fortsätter med att vilja
slå ett slag för te. Mattias Hallin ger svaret att hon gärna gärna hjälpa till med att �xa te till
våningen.

Anton Linder tar upp frågan om termosar och vem det är som köper in sådant. Mattias
Hallin svarar att det �nns en till som tillhör teknologsektionen teknisk design. Ludvig
Andersson tillägger att det �nns på agendan att ska�a en  ny termos.

Elias Jansson undrar över vem man vänder sig till om man är intresserad av möbelgruppen
men inte riktigt bestämt sig. Oscar Fredriksson svarar att det är Anton Linder.

17. Mötets avslutande
Oscar förklarar mötet avslutat

Justeringsmännens underskrifter


