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1. OFMÖ 

 

2. Val av mötesordförande 

Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 

 

3. Val av mötessekreterare 

Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 

 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 

 

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande 

Oscar Abrahamsson, A-sektionens ordförande presenterar hur mötet har utlysts, allt enligt stadgarna. Mötet 

fastslår mötet som behörigt utlyst.  

 

6. Fastställande av föredragningslistan 

Inga invändningar gällande föredragningslistan kommer upp. Föredragningslistan fastställs.  

 

7. Resultatrapport för första halvåret 2011 

Resultatrapport för första halvåret 2011 gås igenom av kassör, Hanna Christiansson. Inga frågor om 

resultatrapporten tas upp. (Resultatredovisningen finns i sin helhet att läsa bl.a. på A-sektionens hemsida).   

 

8. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår 

Hanna Christiansson går igenom av budget för varje utskott, föreslagen av styrelsen för kommande 

verksamhetsår. (Styrelsens förslag till budget 2012 finns i sin helhet att läsa bl.a. på A-sektionens hemsida).   

Den föreslagna budgeten godkänns och fastställs av mötet. 

 

9. Revidering av reglementen 

(se punkt 17).  

 

10. Val av en representant i TLTH:s valberedning 

Mötesordförande, Axel Andersson går igenom vad posten innebär. Som representant i TLTH:s valberedning 

är man med och nominerar kandidaterna till de ca 30 poster som tillsätts på kåren varje år.  

Ingen kandidat finns till representant i TLTH:s valberedning. Posten förklaras som vakant och styrelsen åläggs 

att fyllnadsvälja posten. 

 

11. Val av representant i TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet 

Mötesordförande, Axel Andersson går igenom vad posten innebär. Varje höst ska 27 ledamöter väljas för att 

representerar medlemmarna i teknologkåren. Valnämndens uppgift är att förebereda fullmäktigevalet.  

Maria Gonzales kandiderar till denna post. Maria presenterar sig själv och förklarar varför hon tycker att det 

är viktigt att det finns röster även från A-sektionen i kårverksamheten.  

 

Mötet beslutar att välja Maria Gonzales som representant i TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet.  
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12. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2012 

Övriga ledamöter 

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet av Fanny Jiseborn. Fanny presenterar sig själv och svarar 

på frågor om varför hon skulle passa som ledamot i styrelsen.  

Milton Runerheim 

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet utav Milton Runerheim. Milton Runerheim sig själv och 

svarar på frågor om varför han skulle passa som ledamot i styrelsen.  

Inga fler kandiderande finns till posten övrig ledamot. 

 

Mötet beslutar välja Fanny Jiseborn och Milton Runerheim som övrig ledamot verksamhetsåret 2012. 

 

SRA ordförande 

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet av Linus Mannervik. Linus har redan fyllnadsvalts till 

posten och har kommit igång med att organisera arbetet. Linus presenterar sig själv och sina framtida visioner 

för utvecklingen av studierådet och svarar på frågor från mötesdeltagarna. 

Inga fler kandiderande finns till posten ordförande SRA. 

 

Mötet beslutar välja Linus Mannervik till studierådsordförande för verksamhetsåret 2012.  

Godkännande av ytterligare minst 5 funktionärer till studierådet åläggs styrelsen. 

 

SRID ordförande 

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet utav Axel Norlander. Axel har redan fyllnadsvalts till 

posten och har kommit igång med att organisera arbetet. Axel är tyvärr inte närvarande men 

sektionsordförande Oscar Abrahamsson framför en hälsning från Axel som är ledsen att han inte kan närvara 

och ser fram emot ett fortsatt arbete med ID studierådet. 

Inga fler kandiderande finns till posten ordförande SRID. 

 

Mötet beslutar välja Axel Norlander till studierådsordförande för verksamhetsåret 2012.  

Godkännande av ytterligare minst 5 funktionärer till studierådet åläggs styrelsen. 

 

Kassör  

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet av Jenny Nygren. Jenny presenterar sig själv och svarar på 

frågor från mötesdeltagarna.  

Inga fler kandiderande finns till posten kassör. 

 

Mötet beslutar välja Jenny Nygren till kassör för verksamhetsåret 2012 

  

Sekreterare 

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet utav Amanda Oscarsson till posten. Amanda presenterar 

sig själv och svarar på frågor från mötesdeltagarna.  

Inga fler kandiderande finns till posten sekreterare. 

 

Mötet beslutar välja Amanda Oscarsson som sekreterare på A-sektionen verksamhetsåret 2012 
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Vice ordförande  

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet av Eric Bjerkborn som vice ordförande i A-sektionens 

styrelse. Eric presenterar sig själv och svarar på frågor från mötesdeltagarna.  

Inga fler kandiderande finns till posten vice ordförande. 

 

Mötet beslutar välja Eric Bjerkborn till vice ordförande verksamhetsåret 2012. 

Godkännande av ytterligare minst 5 funktionärer till CeremU åläggs styrelsen. 

 

Sexmästare 

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet utav Agnes Åkervik som sexmästare verksamhetsåret 

2012. Agnes presenterar sig själv och svarar på frågor från mötesdeltagarna. Agnes har stor erfarenhet att 

ordna festliga arrangemang. Hon är mycket engagerad och har många idéer om sexmästeriets framtida arbete. 

Inga fler kandiderande finns till posten sexmästare.  

 

Mötet beslutar välja Agnes Åkervik till sexmästare verksamhetsåret 2012 

Godkännande av ytterligare minst 5 funktionärer som Agnes väljer till sexmästeriet åläggs styrelsen. 

 

Överphøs 

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet utav Tobias Lundkvist som överphøs verksamhetsåret 

2012.  

Ida Gudrunsdotter motkandiderar till posten. Ida får lämna möteslokalen medan Tobias presenterar sig själv 

och svarar på frågor från mötesdeltagarna. Tobias Lundkvist har tidigare varit fadder liksom aktiv inom 

aktivitetsutskottet och arbetsmarknadsutskottet på A-sektionen. Han var med och ledde sångarstriden hösten 

2011 då A-sektionen kom på andra plats. Tobias är engagerad och har tydliga visioner och för hur en bra 

nollning ska se ut.  

 

Tobias lämnar möteslokalen medan Ida presenterar sig själv och svarar på frågor från mötesdeltagarna. Ida var 

mycket aktiv under sin egen nollning och har många idéer kring vad som gör en nollning riktigt bra. Hon är 

engagerad och har tydliga visioner om arbetet som överphøs. 

 

När de två kandiderande presenterat sig en och en får de båda lämna möteslokalen medan en allmän 

diskussion på ca tio minuter förs om de två kandidaternas lämplighet för posten.  

Alla mötesdeltagare gör en sluten votering.  

Rösträknarna går igenom rösterna och mötesordföranden presenterar kandidaten som fått flest röster.  

 

Mötet väljer Ida Gudrunsdotter till överphøs verksamhetsåret 2012.  

Godkännande av ytterligare minst 5 funktionärer som Ida väljer till phøset åläggs styrelsen. 

             Sektionsordförande 

Valberedningen lägger fram motiveringen till valet utav Elaine Åhslund som sektionsordförande 

verksamhetsåret 2012. Elaine presenterar sig själv och svarar på frågor från mötesdeltagarna. Elaine brinner 

starkt för arbetet inom sektionen och har redan varit aktiv b.la. i aktivitetsutskottet. 

Inga fler kandiderande finns till posten sektionsordförande. 

 

Mötet beslutar välja Elaine Åhslund till sektionsordförande verksamhetsåret 2012. 
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13. Val av två ordinarie revisorer 

Valberedningen har nominerat Mathilda Karlsson och Oscar Abrahamsson till revisorer för verksamhetsåret 

2012. Eftersom de båda redan har visat stort engagemang i styrelsen och nu avgår som vice ordförande 

respektive ordförande i styrelsen har de god inblick i arbetet och är därför lämpade att utföra revisionsarbetet 

på sektionen.  

Mötet beslutar att välja Mathilda Karlsson och Oscar Abrahamsson till ordinarie revisorer. 

 

 

14. Redovisning av funktionärsval 

Styrelsen har under ett möte 5/10-2011  valt in utskottsfunktionärer till arbetsmarknadsutskottet, 

aktivitetsutskottet, informationsutskottet liksom ceremoniutskottet. Mathilda Karlsson, vice ordförande läser 

uppalla invalda funktionärerna i respektive utskott.  

 

15. Proposition angående fyllnadsval av vakantsatta poster 

Styrelseordförande Oscar Abrahamsson går igenom propositionen. Under vårterminsmötet blev ett antal 

poster blev vakantsatta. Under året har dessa fyllnadsvalts utav styrelsen.  

De fyllnadsvalda posterna är: Emelie Jeppsson, övrig ledamot, Axel Norlander ordförande SRID, Lina 

Davidsson ordförande för valberedningen och Linus Mannervik ordförande SRA.  

Mötet beslutar att godkänna propositionen angående fyllnadsval av vakantsatta poster.  

 

16. Proposition angående fyllnadsval av revisorer 

Propositionen läses upp av vice ordförande Mathilda Karlsson. Styrelsen yrkar på att fyllnadsvälja Björn 

Sjöholm och Elin Krook till ordinarie revisorer för 2011års styrelse.  

Mötet beslutar att godkänna propositionen angående fyllnadsval av revisorer.  

 

17. Proposition angående revidering av stadgar (och reglemente) samt införande av reglemente 

Styrelseordförande, Oscar Abrahamsson läser upp propositionen innantill. Propositionen ska godkännas för 

andra läsningen. 

Jenny Nygren kommenterar att hon inte håller med om punkten att överphøset ska vara ständigt adjungerat 

istället för ordinarie medlem i styrelsen. Diskussion kring för och nackdelar kring denna punkt förs. Samma 

diskussion fördes och liknande kommentarer kom upp under vårterminsmötet. Mötesordförande Axel 

Andersson kommenterar att det ser olika ut på olika sektioner i denna fråga.  

Efter diskussionen godkänner mötet revideringen av stadgar och införande (och revidering) av reglementet.  

 

18. Inkomna motioner 

Inga motioner har kommit in till A-sektionens styrelsemöte.  

 

19. OFMA 

 

- A-bar!!! 
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