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1. SOFMÖ 

 

2. Val av mötesordförande 

Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. 

Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén  till mötesordförande. 

 

3. Val av mötessekreterare 

Amanda Oskarsson föreslås som mötessekreterare. 

Mötet beslutar att välja Amanda Oskarsson till mötessekreterare. 

 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Katrin Johansson och David Svensson föreslås som justeringsmän, tillika rösträknare. 

Mötet beslutar att välja Katrin Johansson och David Svensson till justeringsmän, tillika rösträknare. 

 

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande 

Elaine Åhslund, A-sektionens ordförande, presenterar hur mötet har utlysts. Utlysningen har skett i enlighet 

stadgarna. 

Mötet fastslår mötet som behörigt utlyst.  

 

6. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragslistan bifalles. 

 

7. Resultatrapport 1 januari – 30 juni 2012 

Sara Håmark, kassör för A-sektionen, kan inte närvara vid mötet. Elaine Åhslund talar för Sara och redovisar 

sektionens resultat. Sektionens utskott har varierande resultat, men den övergripande ekonomin är god. 

 

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 

 

8. Fastställande av budget för 2013 

Elaine Åhslund talar för Sara Håmark och sammanfattar budgeten och redogör för utskottens budgeterade 

resultat. Elaine förklarar att A-sektionen är en ideell förening; styrelsen har därmed utarbetat en budget med 

mycket liten vinst. Sektionsstyrelsen har även arbetat för att ge mycket tillbaka till sektionens medlemmar. 

Elaine besvarar mötets frågor. 

Mötet beslutar att bifalla den föreslagna budgeten för 2013. 

Budgeten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 

9. Val av en representant i TLTH:s valberedning 

Karin Backlund, ordförande för A-sektionens valberedning, berättar att valberedningen inte fått in någon 

nominering till posten som representant i TLTH:s valberedning. 

Valberedningen utlyser posten som vakant. 
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Mötet beslutar att förklara posten vakant och ålägga sektionsstyrelsen fyllnadsval. 

10. Val av en representant i TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet  

Karin Backlund, berättar att valberedningen inte fått in någon nominering till posten som representant i 

TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet. 

Valberedningen utlyser posten som vakant. 

Mötet beslutar att förklara posten vakant och ålägga sektionsstyrelsen fyllnadsval. 

11. Fyllnadsval av vakantsatta poster 

Elaine Åhslund förklarar att Axel Norlander och Jenny Nygren, ordförande för SRID respektive kassör för A-

sektionen, entledigades vid vårterminsmötet 2012. Enligt A-sektionens stadgar förrättade sektionsstyrelsen 

fyllnadsval av de två posterna. 

 

Oscar Lundgren, fyllnadsvald ordförande för SRID, presenterar sig. 

Elaine representerar Sara Håmark, fyllnadsvald kassör för A-sektionen, och presenterar henne. 

 

Mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval. 

 

12. Val av funktionärer 

2 övriga ledamöter till sektionsstyrelsen 

Valberedningen rekommenderar Måns Elmlund och Simon Fast. 

Anna Jonsson motkandiderar posten. 

 

Anna och Simon lämnar lokalen och Måns presenterar sig och motiverar val. 

Måns är engagerad i sektionen sedan tidigare och har erfarenhet av styrelsearbete. 

Måns besvarar mötets frågor. 

 

Måns lämnar lokalen och Simon presenterar sig och motiverar val. 

Simon är intresserad av att lära känna sektionen från insidan och är duktig på att föra folks talan. 

Simon besvarar mötets frågor. 

 

Simon lämnar lokalen och Anna presenterar sig och motiverar val. 

Anna har många idéer och ett starkt engagemang och har bland annat startat upp en politisk organisation och 

är bekant vid formalia. 

Anna besvarar mötets frågor. 

 

Anna lämnar lokalen och valberedningen presenterar sina motiveringar. 

Mötet öppnas för diskussion. 

Mötet går till votering. 

 

Mötet beslutar att välja Måns Elmlund och Anna Jonsson till övriga ledamöter till sektionsstyrelsen, 

under vårterminen 2013. 
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SRA-orförande 

Valberedningen rekommenderar Ellen Mendel Hartvig. 

Ellen avsäger sig kandideringen. 

 

Ellen representerar August Almqvist Jansson, som motkandiderar posten. 

Ellen presenterar August och motiverar val. 

August har stor erfarenhet av föreningsliv, tar arbete på allvar och är duktig på att delegera. 

Ellen besvarar mötets frågor. 

 

Valberedningen uttalar sig och rekommenderar August. 

 

Mötet beslutar att välja August Almqvist Jansson till ordförande för Studierådet för Arkitektur, under 

verksamhetsåret 2013. 

 

 -Minst 5 ytterligare funktionärer till SRA 

 Valberedningen föreslår att ålägga sektionsstyrelsen val av minst 5 ytterligare funktionärer till SRA. 

  Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

SRID-orförande 

Valberedningen rekommenderar Oskar Lundgren. 

Ingen motkandiderar posten. 

 

Oskar presenterar sig och motiverar val. 

Oskar besvarar mötets frågor. Oskar är intresserad av ett samarbete med SRA. 

 

Mötet beslutar att välja Oskar Lundgren till ordförande för Studierådet för Industridesign, under 

verksamhetsåret 2013. 

 

 -Minst 5 ytterligare funktionärer till SRID 

 Valberedningen föreslår att ålägga sektionsstyrelsen val av minst 5 ytterligare funktionärer till SRID. 

  Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

Kassör 

Valberedningen rekommenderar Karl Kvanta. 

Ingen motkandiderar posten. 

 

Karl presenterar sig och motiverar val. 

Karl är mycket intresserad av ekonomi, men har ringa erfarenhet. Karl ser fram emot att arbeta för att stärka 

sektionens ekonomi och skulle vid tillträde avgå som ekonomiansvarig i Arbetsmarknadsutskottet. 

Karl besvarar mötets frågor. 

 

Valberedningen presenterar sin motivering. Karl är mycket intresserad och är ansvarsfull. 
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Mötet beslutar att välja Karl Kvanta till kassör för sektionen, under verksamhetsåret 2013. 

 

Sekreterare 

Valberedningen rekommenderar Björn Sjulgård. 

Ingen motkandiderar posten. 

 

Björn presenterar sig och motiverar val. 

Björn har ringa erfarenhet som sekreterare, men är duktig på uttryck i svensk skrift och är mycket intresserad 

av A-sektionen. 

Björn besvarar mötets frågor. 

 

Valberedningen presenterar sin motivering. Björn är strukturerad och organiserad. 

 

Mötet beslutar att välja Björn Sjulgård till sekreterare för sektionen, under verksamhetsåret 2013. 

 

Vice ordförande 

Valberedningen rekommenderar Malin Yngvesson. 

Ingen motkandiderar posten. 

 

Malin presenterar sig och motiverar val. 

Malin vill arbeta för att sektionens alla medlemmar ska känna sig lika välkomnade. Malin anser att det finns 

kunskaper att hämta från resterande LTH och att sektionen kan genomföra fler aktiviteter. 

Malin besvarar mötets frågor. 

 

Valberedningen presenterar sin motivering. Malin bidrar med god struktur och vill göra alla delaktiga och få 

dem att känna sig hemma. 

 

Mötet beslutar att välja Malin Yngvesson till Vice ordförande för sektionen, under verksamhetsåret 

2013. 

 

-Minst 2 ytterligare funktionärer till CeremU 

 Valberedningen föreslår att ålägga sektionsstyrelsen val av minst 2 ytterligare funktionärer till CeremU. 

  Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

Øverphøs 

Valberedningen rekommenderar Alexander Rundlöf. 

Isabelle Easterling, Kristoffer Benne och Natalija Karabasevic motkandiderar posten. 

 

Isabelle, Kristoffer och Natalija lämnar lokalen och Alexander presenterar sig och motiverar val. 

Alexander har deltagit i två nollningar, varav en i Lund. Alexander har en bred arbetslivserfarenhet och har 

arbetat med många människor. Alexander anser att ett samarbete med sexmästeriet är viktigt. Alexander blev 

årets manliga nolla 2012 och är mycket engagerad i sektionen. 

Alexander besvarar mötets frågor. 

http://www.facebook.com/natalija.karabasevic
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Alexander lämnar lokalen och Isabelle presenterar sig och motiverar val. 

Isabelle ser fram emot att utforma en nollning med bättre struktur och en god balans mellan olika typer av 

aktiviteter. Isabelle vill även samarbeta med andra sektioner och ta lite större plats på LTH, men samtidigt 

erbjuda en A-nollning. 

Isabelle besvarar mötets frågor. 

 

Isabelle lämnar lokalen och Kristoffer presenterar sig och motiverar val. 

Kristoffer vill få alla nya studenter att känna sig hemma på A-sektionen och vill se en nollning mer integrerad 

med LTH. Kristoffer har arbetat som friidrottstränare och är bra på att arbeta i grupp. 

Kristoffer besvarar mötets frågor. 

 

Kristoffer lämnar lokalen och Natalija presenterar sig och motiverar val. 

Natalija är en bra ledare som tar stort ansvar. Natalija är mycket driven, positiv och blev även årets kvinnliga 

nolla 2012. Natalija skulle vilja utöka temats roll i nollningen. 

Natalija besvarar mötets frågor. 

 

Natalija lämnar lokalen och valberedningen presenterar sin motivering. 

Mötet öppnas för diskussion. 

Mötet går till votering. 

 

Mötet beslutar att välja Alexander Rundlöf till Øverphøs för sektionen, under läsåret 2013. 

 

-Minst 4, maximalt 6, ytterligare funktionärer till Phøset 

 Valberedningen föreslår att ålägga sektionsstyrelsen val av minst 4, maximalt 6, ytterligare funktionärer  

 till Phøset. 

  Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

Sexmästare 

Valberedningen utlyser posten som vakant. 

Tove Hidemark motkandiderar posten. 

 

Ellen representerar Tove Hidemark, presenterar henne med en film och motiverar val. 

Tove är mycket intresserad och har nya visioner för Sexmästeriet. Tove önskar att Sexmästeriet ska synas mer 

och vill välja blandade funktionärer från sektionens båda utbildningar. 

Ellen besvarar mötets frågor. 

 

Valberedningen kommenterar att nomineringen inkommit sent och att Tove därför inte har föreslagits tidigare. 

Mötet beslutar att välja Tove Hidemark till sexmästare för sektionen, under verksamhetsåret 2013. 

 

-Minst 5 ytterligare funktionärer till Sexmästeriet 

Valberedningen föreslår att ålägga sektionsstyrelsen val av minst 5 ytterligare funktionärer till   
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Sexmästeriet. 

  Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

Sektionsordförande 

Valberedningen rekommenderar Tobias Lundkvist. 

Ingen motkandiderar posten. 

 

Tobias presenterar sig och motiverar val. 

Tobias är mycket aktiv i sektionen och har erfarenhet inom många utskott. Tobias har redan många kontakter 

och god insikt i sektionen. Tobias vill arbeta för bättre rutiner, så som en utvecklad beslutsuppföljning. 

Kandidaten vill även se en ökad koppling mellan skola och sektion, samt ta större del av lokalerna.. 

Tobias besvarar mötets frågor. 

 

Valberedningen presenterar sin motivering. Tobias har stor insikt i sektionen och har en klar vision som leder 

framåt. 

 

Mötet beslutar att välja Tobias Lundkvist till Sektionsordförande, under verksamhetsåret 2013. 

 

13. Val av två revisorer med suppleanter 

2 revisorer och en suppleant 

Valberedningen rekommenderar Elaine Åhslund och Sara Håmark, som revisorer, samt Eric Bjerkborn som 

suppleant. 

Ingen motkandiderar posterna. 

 

Elaine Åhslund representerar Sara Håmark. Elaine presenterar henne och sig själv och motiverar val. 

Både Elaine och Sara har idag störst insikt i sektionens ekonomi och ser fram emot att agera stöd och 

bollplank för den nya sektionsstyrelsen. 

Elaine besvarar mötets frågor. 

 

Eric presenterar sig och motiverar val. 

Eric är idag vice sektionsordförande och anser sig lämplig som suppleant. 

Eric besvarar mötets frågor. 

 

Mötet beslutar att välja Elaine Åhslund och Sara Håmark till revisorer, samt Eric Bjerkborn till 

suppleant, för verksamhetsåret 2013. 

 

14. Propositioner 

Elaine Åhslund upplyser om att propositioner gällande ändringar i stadgarna behöver genomgå två röstningar, 

under sektionsmöte, för att träda i kraft. Ändringar i reglementet kräver endast en genomröstning. 

 

Angående sektionsstyrelsens sammansättning, ständigt adjungerade samt dessas mandatperioder 

Elaine förklarar att detta är propositionens andra läsning, propositionen bifölls under vårterminsmötet 2012. 

Elaine redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden. 
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Mötet öppnas för diskussion och Elaine besvarar mötets frågor. 

 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 

Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 

 

Angående sektionsstyrelsens beslutsmässighet 

Elaine förklarar att detta är propositionens andra läsning, propositionen bifölls under vårterminsmötet 2012. 

Elaine redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden. 

 

Mötet öppnas för diskussion och Elaine besvarar mötets frågor. 

 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet 

 Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 

 

Angående medaljer 

Elaine redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden, som endast berör reglementet. 

 

Mötet öppnas för diskussion och Elaine besvarar mötets frågor. 

 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 

Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 

 

15. Inkomna motioner 

Angående ID-spegat 

Tobias Lundkvist, motionär, föredrar motionen. 

 

Elaine Åhslund redogör för sektionsstyrelsens motionssvar och talar kring ID-spegatens historia och nutid. ID-

spegaten bör vara lila och vit, istället för lila och svart. 

Mötet öppnas för diskussion och Elaine besvarar mötets frågor. 

 

Motionären jämkar sig med styrelsens yrkande. 

 

Mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens yrkande. 

Motionen och motionssvar i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 

 

Angående sektionsförrådets benämning i reglementet 

Tobias Lundkvist, motionär, föredrar motionen.  

 

Elaine Åhslund redogör för sektionsstyrelsens motionssvar. 

Mötet öppnas för diskussion och Elaine besvarar mötets frågor. 

 

Lukas Annermarken yrkar att ordet Sexförrådet ändras till Sek(s)förrådet. 
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Lukas drar tillbaka sitt yrkande. 

Motionären jämkar sig med styrelsens yrkande. 

 

Mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens yrkande. 

Motionen och motionssvar i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 

 

Angående sektionsklädsel 

Tobias Lundkvist, motionär, föredrar de två motionerna Tillägg i avsnitt om sektionsklädsel i reglemente: 

Overall kompletterande till A-kavaj och Angående: möjliggörande för medlemmar att köpa lila overall. 

 

Elaine Åhslund redogör för sektionsstyrelsens motionssvar, vilket sammanfattar motionärerns motioner till en 

motion. 

Mötet öppnas för diskussion kring de båda motionerna. Flera av A-sektionens medlemmar visar ett intresse för 

ouveralle, men vill inte se att den nuvarande A-kavajen fasas ut. 

 

Oscar Abrahamsson yrkar att avslå styrelsens motion och att ålägga styrelsen att revidera 2013 års budget, 

med uteblivandet av post för ouveralleinköp. 

 

Carl August Agrell yrkar att ordet Ouveralle ändras till Slaskbyxor. 

 

Oscar Abrahamsson yrkar streck i debatten. 

Rasmus Kjellén nedtecknar kvarstående talarlista och mötet bifaller streck i debatten. 

 

Eric Bjerkborn yrkar att mötet ålägger styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för en utredning av 

sektionsklädseln. 

 

Motionären drar tillbaka sin motion Tillägg i avsnitt om sektionsklädsel i reglemente: Overall kompletterande 

till A-kavaj. Motionären jämkar sig med styrelsens andra attsats att ålägga sektionsstyrelsen inköp av lila 

ouverall. 

 

Mötet beslutar att bifalla Eric Bjerkborns yrkande – att ålägga sektionsstyrelsen att tillsätta en 

arbetsgrupp för en utredning av sektionsklädseln. 

 

Mötet går till votering angående attsatsen – att ålägga sektionsstyrelsen inköp av lila ouverall. 

Mötet avslår attsatsen. 
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16. MOFMA 

 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Sekreterare  -  Amanda Oskarsson   Justeringsperson  -  Katrin Johansson 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Ordförande  -  Rasmus Kjellén   Justeringsperson  -  David Svensson 


