
Protokoll Sektionsmöte 3
Sal: HB3

Tid: 17.30

Datum: 2023-02-09

Mötesordförande:    Simon Råbe Isaksen

Mötessekreterare:     Linnéa Westberg

1. Mötets öppnande

Ebba Lindholm öppnar mötet.

2. Val av

a. mötesordförande

Ebba Lindholm nominerar Simon Råbe Isaksen till mötesordförande. Simon
accepterar nomineringen och presenterar sig. Mötet godkänner Simon Råbe
Isaksen som mötesordförande.

b. mötessekreterare

Simon Råbe Isaksen nominerar Linnéa Westberg till mötessekreterare som
accepterar nomineringen. Mötet väljer in Linnéa Westberg till mötessekreterare.

c. två justeringspersoner tillika rösträknare

Simon Råbe Isaksen nominerar Matilda Wöhrer och Annika Hilmersson som
godtar nomineringarna. Matilda Wöhrer och Annika Hilmersson väljs in till
justeringspersoner tillika rösträknare.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter eller frågor på tidigare mötesprotokoll. Mötet nner det behörigt anslått.
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4. Mötets behöriga utlysande

Inga synpunkter eller frågor på mötets utlysande. Mötet nner det behörigt utlyst.

5. Fastställande av mötesordning

Jonna Stenlund säger att mötesordningen kan hittas på hemsidan i reglementet och
förklarar sedan mötesordningen.

Mötesordningen godkänns.

6. Fastställande av dagordning

Jonna Stenlund yrkar på att lägga till ett meddelande från p.r.o.sex.

Vera Isaksson yrkar på att lägga till ett meddelande från Stick och brinn.

Mötet godkänner dagordningen med ändringar.

7. Adjungeringar

Hanna Lockley  är inte medlem i TD-sektionen.

Mötet adjungerar in Hanna Lockley.

8. Meddelanden

a. Programansvarig

Då programansvarig Andreas Dagman inte kunde närvara har han skickat ett
meddelande som läses upp av Saga Giss.

Andreas  Dagman meddelar att han kommer ha ett närmare samarbete med Styret
och  SNTD framöver då det är viktigt med samverkan och att

b. Studievägledare

Då studievägledare Anders Ankén inte kunde närvara har han skickat ett
meddelande som läses upp av Saga Giss.

Som studievägledare hjälper Anders Ankén till med frågor/funderingar kring
studier, kurser, examen men också när det gäller fysisk och psykisk hälsa, mående,
välbe nnande, framtidstankar, livssituation och mycket mer. Han har
tystnadsplikt. Tveka inte att söka upp honom, det nns inga dumma frågor.
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c. Inspektor

Inspketor Mikael Lindén presenterar sig. Han är tidigare student på TD. Som
inspektor hänger han med i utvecklingen på TD och nns tillgänglig för TD-styret
att rådfråga.

Ronja Randros och Axel Blom ansluter sig till mötet och är inte en del av TD-sektionen. Mötet
adjungerar in Ronja Randros och Axel Blom.

d. Kårledningen

Samuel, vice ordförande i kårledningen, meddelar att ny direktör har anställts
nyligen.

Nästa vecka är det jämlikhetsveckan. Of Course är torsdag eftermiddag nästa vecka,
16 februari. Då hålls inspirationsföreläsning om studier och planering, det nns
också pass på fysiken att delta i.

Fullmäktigevalet är snart. För den som är intresserad att vara med och styra kåren
kommer information kommande veckorna. Den sektion med högst andel röster i
FuM-valet får ett pris.

Han uppmuntrar till att använda appen och ge feedback om något inte fungerar
optimalt. Han slår också ett slag för att äska från kåren för att få extra ekonomiska
resurser till event eller projekt.

e. CCC

Chalmers Cortége Committé, CCC, berättar att Cortégen är en 10 dagar lång
byggvecka. De hoppas att TD kommer bygga Cortége. De uppmuntrar alla att ta
rollen som vagnchef. Som vagnchef får man extra förmåner och en coolare
byggrock. Man får också gå på kalas och gå på några möten med CCC. Sista
anmälan för att anmäla ett lag är 17 februari. Sista dag för byggare att anmäla sig till
sitt bygglag är 1 mars.

Utöver byggplatsen, där alla byggare får gratis öl, har CCC ett öltält som är öppet
under 7 dagar med liveartister varje dag. Gratis entré för byggare. Kontakta
ronja@cortegen.se för att önska band/artister till öltältet.

Rittävlingen, där den som ritar den bästa framsidan till Cortégeprogrammet,
stänger 14 februari. Priset är en middag för 2 + ölprovning och att bilden trycks på
Cortégeprogrammets framsida. Mer info på cortegen.se och Facebook.

Rickard Mårtensson ansluter sig till mötet och är inte en del av TD-sektionen. Mötet adjungerar in
Rickard Mårtensson.
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f. TD-styret

Ebba Lindholm meddelar att Styret fortsatt arbetet med Merch-tävlingen, en
omröstning kommer äga rum inom några veckor. Styret har förbättrat mycket på
TD senaste tiden, bland annat utveckla riktlinjer för hur uthyrning av LofTDet ska
följa dispositionsavtalet, xat bättre städmaterial till torsdagsstädet och skrivit två
nya propositioner. Styret har haft möte med vår kårkontakt vSO Patrik och varit på
en styrelseutbildning som hölls av kåren. Vice ordförande har hållit i
kommittéutbildning.

Styret kommer arra På Spåret på LofTDet: titta på nalen tillsammans och tävla
mot dem i Duo-appen.

Oscar Sahlqvist går igenom nulägesrapporten av budgeten. Det ser bra ut.

g. SNTD

Hanna Lockley tackar alla som svarade på halvårsenkäten. Efter det hölls ett
givande möte med Andreas Dagman och de kommer arbeta vidare utifrån det.

De väntar på resultaten från kursutvärderingarna för att kunna avgöra vilken klass
som haft högst svarsfrekvens och därmed vinner SNTDs tävling.

h. TDjobb

Britta Christensson säger att TDjobb planerar UX-veckorna och
mentorskapsprogrammet samt några andra event. Hon rekommenderar alla att
delta i deras asp för att få mer inblick i vad TDjobb faktiskt arbetar med och för att
eventuellt få upp intresset för att söka TDjobb.

i. TDlaget

Ebba Weyler hälsar att TDlaget ser fram emot massa grymma fredagspass. De
kommer ha padelpass 24 februari. De kommer också pu a TDlagets & ZIKs CM i
beachvolleyboll den 28 februari och Ebba uppmanar alla att anmäla sig.

Visar lm.

j. TDnollk

Matilda Sternhufvud  hälsar att TDnollK är taggade på att planera och arra
mottagning.

Visar lm.
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k. prosex.

Annie Joelsson hälsar att TDnollK ska visa en teaser på vad som komma skall.

Visar lm.

l. JämTD

Vera Isaksson säger att anmälan till att vara med och arra tjej- och killmiddag är
öppen. Under jämlikhetsveckan nästa vecka är det 2-3 arr varje dag. Under onsdag
lunch, 15 februari,  arrar JämTD QuizWalk for knowledge tillsammans med
Vequality.

Visar lm.

m. CreaTD

Elias Pedersen meddelar att verkstaden kommer vara öppen onsdagar framöver.
Han uppmanar alla att gå med i Facebookgruppen CreaTD. Just nu nns inte
mycket material i verkstaden men det kommer. Om det inte är öppet en onsdag
meddelas det i facebookgruppen.

n. Stick och brinn

Vera Isaksson säger att Stick och brinn är ett gäng som ses varje vecka på LofTDet
för att sticka, sy och hänga. Nästa tillfälle är torsdag den 16 februari.  Där kan man
få tips om hur man stickar. Kontakta Vera för att bli tillagd i gruppchatten.

o. p.r.o.sex.

Det var bättre förr.

9. Verksamhetsplaner

a. TDnollK

Matilda Sternhufvud läser upp TDnollKs verksamhetsplan.

Mötet godkänner enhälligt verksamhetsplanen.

b. TDlaget

Ebba Weyler läser upp TDlagets verksamhetsplan.

Mötet godkänner enhälligt verksamhetsplanen.
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c. prosex.

Annie Joelsson läser upp prosex. verksamhetsplan.

Mötet godkänner enhälligt verksamhetsplanen.

Ebba Lindholm yrkar på 15 min ajournering av sektionsmötet.

Mötet belsutar enhälligt att bifalla yrkandet.

10. Propositioner

a. Proposition om stadgeändring - Fanbärare

Ebba Lindholm presenterar propositionen.

Simon Råbe Isaksen öppnar för frågor.
Elias Pedersen undrar om det är tänkt att Fanbäraren ska stå upp och bära fanan
under sektionsmöten.
Ebba Lindholm svarar att TD-styret inte vill föra in det i stadgan utan det är något
som kan bestämmas utanför med hjälp av exempelvis riktlinjer.

Simon Råbe Isaksen öppnar för diskussion.
Ingen diskussion.

Mötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen.

b. Proposition om stadgeändring - Lekmannarevisorernas posttillhörighet

Ebba Lindholm presenterar propositionen.

Simon Råbe Isaksen öppnar för frågor.
Inga frågor.

Simon Råbe Isaksen öppnar för diskussion.
Ingen diskussion.

Mötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen.

c. Proposition om reglementesändring -  Strukturell omformning av reglementet

Ebba Lindholm presenterar propositionen.

Simon Råbe Isaksen öppnar för frågor.
Inga frågor.

Simon Råbe Isaksen öppnar för diskussion.
Ingen diskussion.

Mötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen.
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11. Motioner

a. Ökning av budget för arbetarmat

Axel Ohlsson presenterar motionen.

Simon Råbe Isaksen ber Styret om ett utlåtande.
Ebba Lindholm hänvisar till den ekonomiska policyn som säger att arbetarmat får
tas vid över 4h arbete en gång per läsperiod. Summan är idag 90 kr. Arbetarmat tas
från kommitténs egen budget, vilket innebär att de får omprioritera sina egna
pengar. Att höja kommittéernas arbetarmat påverkar alltså inte sektionens
ekonomi. Sektionen har i dagsläget inte råd att ge revisorer och valberedningen
samma mängd arbetarmat som kommittéer har men förhoppningen är att höja
budgeten för deras arbetarmat om ekonomin tillåter. Utifrån detta ser inte
TD-styret några hinder för motionen.

Simon Råbe Isaksen öppnar för frågor.
Inga frågor.

Simon Råbe Isaksen öppnar för diskussion.
Matilda Sternhufvud tycker det låter rimligt eftersom priserna på mat ökar.

Mötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13. Mötets avslutande

Simon Råbe Isaksen förklarar mötet avslutat

Justeringspersonernas underskrifter:

_______________________________________________
Matilda Wöhrer

_______________________________________________
Annika Hilmersson:

Maximalt antal närvarande 2023-02-09:  45 varav 41 röstberättigade
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Verksamhetsplan för teknologsektionen Teknisk Designs
kombinerade sexmästeri och PR-kommitté: prosex.
2023/2024

prosex. avser att under verksamhetsåret 2023/2024 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 2023/2024
genomföra aktiviteter som:

● Fylla 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 2023/2024

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 2023/2024 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
○ Nolleyboll med MISS
○ Fredagspass
○ Picknick
○ Finalkampen och Cheeret
○ Träningar inför Finalkampen
○ 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 2023

Verksamhetsplan 2023
Teknisk Designs Mottagningskommitté TDnollK

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.

Vidare har TDnollK under 2023 som mål att genom mottagningen se till att samtliga
nyantagna känner sig som en viktig del av sin klass, sin sektion och Chalmers i sin
helhet. De ska känna att alla har möjlighet att engagera sig och att Chalmers tillhör oss
alla lika mycket. Slutligen ska TDnollKs arbete syfta till att få de nyantagna att känna sig
entusiastiska inför sin tid på Chalmers.

TDnollKs arbete

TDnollK ska under verksamhetsåret 2023 arbeta för att:

Under våren
- Utforma ett schema för mottagningens aktiviteter och introduktionsföreläsningar.
- Tilldela arrangemang till andra kommittéer och föreningar på sektionen och ge

dem vägledning och rätt förutsättningar för att planera och genomföra dem.
- Samordna arrangemang tillsammans med andra sektioner och föreningar.
- Publicera en anmälan för phaddrar
- Informera phaddrar om arrangemang som de kommer att hålla samt vilka och

uppgifter detta innebär.
- Hålla en utbildning och sittning för phaddrarna.
- Göra en budget för mottagningen i sin helhet och för varje individuellt

arrangemang.
- Producera Nollmodulen och skicka in den för granskning av MK och tryck.
- Hitta sponsorer som kan finansiera modulen samt bidra med produkter till

arrangemang under mottagningen.
- Boka lokaler och transport till mottagningens arrangemang.
- Utforma nolluppdrag och skicka in för godkännande av MK.
- Tillverka overaller som representerar sektionen och Chalmers.



Teknologsektionen Teknisk Designs Mottagningskommitté
Verksamhetsplan 2023

- Beställa tröjor till nollan och phaddrar som representerar sektionen och
Chalmers.

- Ha kontinuerlig kontakt med TD-styret, MK, andra kommittéer på sektionen,
Andreas Dagman och Anders Ankén genom möten och gemensamma
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 den mest legendariska mottagningen någonsin med hjälp av alla

fantastiska personer på sektionen som hjälper oss.
- Utvärdera mottagningen med hjälp av enkäter från nollan samt interna

reflektionsmöten.
- Arrangera aspar.
- Göra en överlämning för TDnollK24.



Proposition om stadgeändring
Göteborg 20230116

Bakgrund
Länge har konsensus varit på teknologsektionen Teknisk Design att lekmannarevisorer inte
kan inneha ansvarspost på sektionen, innebärande förtroendepost med ekonomiskt ansvar
eller verksamhetsansvar. I stadgan står det däremot att lekmannarevisorer inte kan inneha
förtroendepost, där stadgan definierar förtroendepost i punkt 2:1:2 som “(…) Förtroendepost
innebär vald av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen.”.

Genom att ändra stadgan till att möjliggöra för lekmannarevisorer att sitta på förtroendepost
utan särskilt ansvar kan den tradition för revisorer som resulterar i en effektiv revision på TD
upprätthållas. Det gör även att teknologsektionen följer Kårens revision, där revisorer kan
inneha förtroendepost utan särskilt ansvar. Det förtydligas på grund av ändringen även att
revisorer inte kan förrätta revision på bokföring från sina tidigare år som aktiv.

Yrkande
Med anledning av detta föreslår sektionsstyrelsen

att

punkt 13:2:2 i stadgan ändras från

13:2:2 Teknologsektionens lekmannarevisorer kan ej inneha annan förtroendepost på
teknologsektionen under verksamhetsåret. Skulle lekmannarevisor under
verksamhetsåret bli vald på annan förtroendepost avskrivs denne sitt
revisionsansvar och det åligger sektionsmötet att tillsätta ny lekmannarevisor.

till

13:2:2 Teknologsektionens lekmannarevisorer kan ej inneha annan förtroendepost
med ekonomiskt ansvar eller verksamhetsansvar på teknologsektionen under
verksamhetsåret. Sektionens revisorer kan ej heller förrätta revision på
bokföring från sina tidigare engagemang på sektionen. Skulle lekmannarevisor
under verksamhetsåret bli vald på annan förtroendepost med ekonomiskt



ansvar eller verksamhetsansvar avskrivs denne sitt revisionsansvar och det
åligger sektionsmötet att tillsätta ny lekmannarevisor.

TD-styret, genom

Ebba Lindholm
Ordförande 22/23



Proposition om reglementesändring
Göteborg 20230116

Bakgrund
Teknologsektionen Teknisk Designs reglemente är upplagt på annorlunda sätt än Kårens och
majoriteten av andra sektioner på Chalmers. Den har stor avsaknad av struktur och använder
sig av olika fonter och teckenstorlek och är därför ibland svår att följa. På grund av detta ser
Styret en anledning till att omforma reglementet så att det blir enklare att följa och liknar den
struktur som Kåren sätter. Det innebär att denna reglementesändring inte rör innehållet i
reglementet, som alltså förblir samma, och enbart struktur och upplägg förändras. Storleken
på texten förändras, fonten görs enhetlig och upplägget ändras till att använda tabeller. Även
kapitel för alla avsnitt i stadgan läggs till, även om det inte finns regleringar till det kapitlet.
Detta för att underlätta kopplingar mellan reglementet och stadgan.

Yrkande
Med anledning av detta föreslår sektionsstyrelsen

att
Reglementet ändras från

Bilaga 1: 20221207 Reglemente Teknologsektionen Teknisk Design

till

Bilaga 2: Nytt förslag på reglemente

TD-styret, genom

Ebba Lindholm
Ordförande 22/23



Motion
2022-12-15

AXEL
OHLSSON

Ökning av budget för arbetarmat

Bakgrund
Enligt den ekonomiska policyn har kommittéer rätt att köpa in arbetarmat vid arrangemang

längre än fyra timmar. Det inkluderar planering och genomförande och får endast användas

en gång under denna period. Arbetarmaten skall i dagsläget inte överskrida en summa på 90

kr per person och tillfälle och bör planeras så att det inte används mer än en gång per

läsperiod och person. Vid sittning eller middag bör kommittén köpa in tillräckligt mycket mat

för att kunna ta sin arbetarmat från denna.

I och med att matpriserna har ökat de senaste åren räcker inte 90 kronor längre för att köpa

in en vanlig “Vesuvio” pizza som kostar 100kr när denna motion skrivs (Sannegårdens

pizzeria, 2022). När denna summa bestämdes räckte säkert summan till men för att hänga

med i inflationen och de stigande matpriserna bör summan som får läggas på arbetarmat

ökas till 100 kr per person och tillfälle.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären

att Den ekonomiska policyn ändras så att

summan som får läggas på arbetarmat per person

och tillfälle ökas från 90 kr till 100 kr.

Motionärer genom

Axel Ohlsson

Första motionär

Sannegårdens pizzeria (2022, 15 december). Pizzor

https://pizzeriagibraltar.com/

https://pizzeriagibraltar.com/

