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1. SOFMÖ 
 

2. Val av mötesordförande 
Rasmus Kjellén föreslås som mötesordförande. 
 

Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 
 

3. Val av mötessekreterare 
Björn Sjulgård föreslås som mötessekreterare. 
 
  Mötet beslutar att välja Björn Sjulgård till mötessekreterare. 
 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Måns Elmlund och Malin Yngvesson föreslås som justeringsmän, tillika rösträknare. 
August Almqvist Jansson opponerar sig med uppmaning att välja någon som inte sitter i styrelsen.  
Måns Elmlund och Amanda Oskarsson föreslås som justeringsmän, tillika rösträknare. 
 
  Mötet beslutar att välja Måns Elmlund och Amanda Oskarsson till justeringsmän, tillika rösträknare. 
 

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande 
Tobias Lundkvist, A-sektionens ordförande, berättar att kallelse skickades ut 15 dagar innan mötet och att 
möteshandlingarna skickades på mejl och sattes upp på anslagstavla 5 dagar innan mötet. Detta enligt 
bestämmelserna 
 
  Mötet beslutar att godkänna utlysandet.  
 

6. Fastställande av föredragningslistan 
 

Mötet beslutar att fastställa föredragslistan utan ändringar. 
 

7. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna verksamhetsåret 
Elaine Åhslund och Sara Håmark, redogör för det gångna årets verksamhet och bokslut. Överlag ett bra år som 
förde sektionen framåt – hela verksamhetsberättelsen finns att läsa på A-sektionens hemsida. Överskottet i 
budgeten förra året blev större än förväntat, på grund av åtstramningar efter en vår med mindre intäkter än 
väntat.  Dock finns det fortfarande 3000 kronor som inte har kunnat spåras var de tagit vägen.  Hela bokslutet 
finns att läsa på A-sektionens hemsida. 
 
  Mötet beslutar att godkänna redogörandet av verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna 
verksamhetsåret 
 

8. Revisorernas berättelse för samma tid 
Oskar Abrahamsson och Mathilda Karlsson sammanfattar vad de observerat som revisorer under det gångna 
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året. Ekonomin har inte skötts på bästa sätt. Bristande likviditet, för stora utgifter i början av året och att 3000 
kronor försvunnit. Bör poängteras att det är ordföranden/ekonomiansvarigas ansvar att hålla rätt på pengarna. 
Sektionen kunde ha varit mer synlig för medlemmarna. Många förtroendevalda hoppade av och på poster - en 
post bör tas på största allvar.  Men det positiva överväger ändå och 2012s styrelse bör absolut ges 
ansvarsfrihet.    
 

9. Fastställande av föregående års balansräkning 
 
  Mötet beslutar att fastställa föregående års balansräkning. 
 

10. Frågan om ansvarsfrihet  
2012 års styrelse föreslås ges ansvarsfrihet. Ingen diskussion. 

Mötet beslutar att ge 2012 års styrelse ansvarsfrihet. 

11. Förslag till resultatdisposition 
Av vinsten föregående år på 26000 föreslås 10000 läggas i en fond som ska användas till sektionens 50-
årsfirande 2015.  
August Almqvist Jansson yrkar på att lägga dessa 10000 i en ljudanläggningsfond istället, för inköp av 
ljudanläggning.  
 

Mötet beslutar att avslå August Almqvist Janssons yrkande. 
Mötet beslutar att lägga 10000 kronor i en jubileumsfond.  

 
12. Revidering av innevarande budget 

Carl Kvanta redogör för de föreslagna ändringarna i den liggande budgeten. PDFen som skickades ut hade en 
del småfel men var i stort sätt riktig. Phöset kommer att få mindre SVL-bidrag än budgeterat, men väger upp 
det med mer företagsspons. Sexet kommer att gå mer plus. AktU går mindre minus. ArmU mindre plus på 
grund av att arkipelago gick med 20 000 mindre i vinst än budgeterat. CeremU kommer att gå mindre minus 
på grund av borttagandet av inköp av ouveraller och för en liten vinst för försäljning av sektionströjor. SRA 
och SRIDs budgetar ser likadana ut. Styrelsen kommer att gå mer minus på grund av en post för inköp av 
ljudanläggning på 25000, och en årsbudget för jämlikhetsarbete på 8000 kronor. Men ska också få in 20000 
från studiecirklar.  
Elaine Åhslund yrkar på att styrelsens post för inköp ska vara oförändrad, det vill säga 5000 och inte 25000, 
och att sektionen då ska gå med 20000 kronor i vinst.  
Oskar Abrahamsson yrkar på styrelsens post för inköp ska vara 5000 och att sexmästeriet ska få 20000 mer i 
barkostnader så att de får mer medel att göra bra barer för.  
Elaine Åhslund ändrar sitt yrkande till att styrelsen ska ha 5000 kronor för inköp, att sexmästeriets 
barkostnader ska ändras från 50000 till 65000 och att posten nollning ska ökas med 5000 kronor, för att det 
ska tjänas så lite pengar som möjligt på nollorna. Oskar Abrahamsson jämkar sig med detta yrkande. 
Tove Hidemark uppmanar till tydligare genomgång av formalia.  
  
 Mötet beslutar att bifalla Elaine Åhslunds yrkande. 
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13. Val av funktionärer 
Valberedningen består av Ida Gudrunsdotter och Karin Backlund.  
 
Inspektor 
Valberedningen föreslår Lynn Lindegard.  
Ingen motkandiderar. 
Lynn presenterar sig. Hon har varit Inspektor i 4 år, har jobbat på LTH länge och brinner för studenter.  
Valberedningen presenterar sin motivering. Som Lynns presentation, och att Lynn skulle vilja vara inspektor 
en sista gång innan hon drar sig tillbaka.  
 
 Mötet beslutar att ta beslut per acklamation 
 Mötet beslutar att välja Lynn Lindegard till Inspektor.  

 
Ett yrkande om att ålägga sektionsstyrelsen alla val av "ytterligare funktionärer" - vilket är praksis, inkommer.  
 
 Mötet beslutar att sektionsstyrelsen ska välja de "ytterligare funktionärer" som omnämns i 
föredragningslistan. 
 
Jämlikhetsombud 
Valberedningen föreslår Erika Muscat. 
Ingen motkandiderar. 
Erika Muscat presenterar sig. Hon tog över posten från Malin Wester för två månader sedan och har redan 
åstadkommit en föreläsningshalvdag, och har stora framtida visioner. 
Valberedningen presenterar sin motivering. Erika Muscat sitter redan på posten som fyllnadsval och visar stort 
engagemang.   
 
 Mötet beslutar att ta beslut per acklamation 
 Mötet beslutar att välja Erika Muscat till Jämlikhetsombud.  
 
Övrig ledamot till sektionsstyrelsen 
Valberedningen föreslår Maria Arvidsson 
Ingen motkandiderar.  
Maria Arvidsson företräds av Alexander Rundlöf, som presenterar henne. Maria kommer verka för större 
gemenskap mellan A och ID och vara lyhörd. 
Valberedningen presenterar sin motivering. Maria är en god människokännare som nu är medlem i AktU. Hon 
är snäll och lugn.  
 
 Mötet beslutar att ta beslut per acklamation 
 Mötet beslutar att välja Maria Arvidsson till Övrig ledamot i sektionsstyrelsen. .  
 
ArmU-ordförande 
Valberedningen föreslår Huga Barcelona. 
Ingen motkandiderar. 
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Hugo Barcelona presenterar sig. Hugo har varit viceordförande i AktU i snart ett år nu, vill samarbeta mer 
med kåren och jobba mer med mentorskapsprogrammet.  
 
Valberedningen presenterar sin motivering. Hugo är väl insatt, vill förverkliga påbörjade projekt och stärka 
samarbetet med phöset.  
 

Mötet beslutar att ta beslut per acklamation 
Mötet beslutar att välja Hugo Barcelona till ArmU-ordförande. 

 
AktU-ordförande 
Valberedningen föreslår Markus Froste 
Ingen motkandiderar. 
Markus Froste presenterar sig. Markus vill verka för att AktU ska bli mer känt bland medlemmarna, särskilt på 
ID. Vill ha roligt. Har tidigare varit ansvarig på seglarskola och på lägerskola för aktiviteter.   
Valberedningen presenterar sin motivering. Markus är mycket aktiv, har tydliga idéer och är en driven 
glädjespridare.  
 
 Mötet beslutar att ta beslut per acklamation 

Mötet beslutar att välja Markus Froste till AktU-ordförande 
 
Valberedningens ordförande 
Valberedningen har ingen att föreslå. 
Oskar Nygren kandiderar till posten. 
Oskar Nygren presenterar sig. Oskar ska vara opartisk i sin roll, och har bra koll på sektionen. 

 
 Mötet beslutar att ta beslut per acklamation 

Mötet beslutar att välja Oskar Nygren till Valberedningens ordförande. 
 
InfO-ordförande 
Valberedningen har ingen att föreslå. 
Lukas Annemarken kandiderar till posten. 
Lukas Annemarken presenterar sig. Lukas har suttit med i InfO sedan i höstas, och även i CeremU. Han 
kommer att se till att saker sker i tid och att de andra utskotten kan lita på InfO. Är taggad på styrelsearbete. 
Kommer att sitta kvar i CeremU.    

 
 Mötet beslutar att ta beslut per acklamation 

Mötet beslutar att välja Lukas Annemarken till InfO-ordförande. 
 
SRID-ordförande 
Valberedningen har ingen att föreslå. 
Oskar Lundgren kandiderar till posten. 
Oskar Lundgren presenterar sig. Oskar är engagerad och vill föra IDs talan. Han blev fyllnadsvald i höstas på 
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en post som från och med nu väljs på läsår istället för kalenderår. Det hade dock varit bra med en ny 
ordförande till hösten.  
 
 Mötet beslutar att ta beslut per acklamation 

Mötet beslutar att välja Oskar Lundgren till SRID-ordförande. 
 

14. Entledigande av Informationsutskottsordförande 
Carl August Agrell hade suttit länge på posten som InfO- ordförande och var trött på det, vilket gjorde att 
styrelsen entledigade honom från sin post. Detta går emot stadgarna, då bara ett terminsmöte kan entlediga en 
styrelseledamot.  
  

Mötet beslutar att bifalla entledigandet av Carl August Agrell. 
 

15. Fyllnadsval av Informationsutskottsordförande 
Styrelsen hittade en ersättare för Carl August Agrell, David Svensson som fyllnadsvaldes av styrelsen. Detta 
strider också mot stadgarna. Bifaller mötet detta fyllnadsval?  

 
Mötet beslutar att bifalla fyllnadsvalet av David Svensson 

 
16. Rapport angående frågan om lila overall. 

Höstterminsmötet 2012 diskuterade frågan om det skulle finnas lila overaller till försäljning. Mötet beslutade 
att det skulle tillsättas en arbetsgrupp som skulle utreda frågan. Elaine Åhslund utsågs som ansvarig, men hon 
satte aldrig ihop någon grupp. Styrelsens förslag till lösning på frågan är att erbjuda medlemmar att köpa en 
vit overall från E-sektionen och färg att färga den med. E-sektionen har ett lager på ett 20-tal gamla overaller 
som de vill sälja.  
 
 Mötet beslutar att ta beslut via votering 
 Mötet beslutar att avslå styrelsens förslag. 
  

17. Propositioner 
Angående sektionens inbjudningar och anmodningar 
Propositionen finns att läsa på A-sektionens hemsida.  
Oskar Abrahamsson yrkar på att ändra ordet Vårfest till Vårfårfiolsgasque.  
 
 Mötet beslutar att bifalla Oskar Abrahamssons yrkande 
 Mötet beslutar att bifalla propositionen med mötets ändringar. 
 
Angående införande av funktionärsposten Hustomte 
Propositionen finns att läsa på A-sektionens hemsida 
 
 Mötet beslutar att besluta om propositionens att-satser i en klump 
 Mötet beslutar att bifalla propositionen. 
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Angående specifika poster inom utskott 
Propositionen finns att läsa på A-sektionens hemsida.  
 
 Mötet beslutar att besluta om propositionens att-satser i en klump. 
 Mötet beslutar att bifalla propositionen.  
 

18. MOFMA 
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Sekreterare  -  Björn Sjulgård   Justeringsperson  -  Amanda Oskarsson 

 

 
__________________________________  __________________________________ 
Ordförande  -  Rasmus Kjellén   Justeringsperson  -  Måns Elmlund 


