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 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Stora hörsalen, IKDC

§1. SOFMÖ

§2. Val av mötesordförande

Isaac Rescala föreslår Desirée Ohlsson, utbildningsansvarig för externa frågor på Teknologkåren, 
som mötesordförande.

Desirée presenterar sig.

Mötet beslutar att

välja Desirée Ohlsson till mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

Desirée Ohlsson föreslår Carl Tengström, A-sektionens sekreterare, som mötessekreterare.

Mötet beslutar att

välja Carl Tengström till mötessekreterare

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Desirée Ohlsson föreslår Leo Svensson och Melker Eriksson till justeringspersoner tillika 
rösträknare

Mötet beslutar att

välja Leo Svensson och Melker Eriksson till justeringspersoner tillika rösträknare

§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Desirée Ohlsson redogör för mötets utlysande.

Isaac förklarar att kallelsen gick ut 22 läsdagar innan mötet och handlingarna 3 läsdagar innan. 
Enligt stadgarna skall kallelsen gå ut minst 15 läsdagar innan och handlingarna 5 läsdagar innan.  
Å styrelsens vägnar ber han om ursäkt.

Mötet beslutar att

fastslå mötet som behörigt utlyst

§6. Fastställande av föredragningslistan
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Isaac redogör för den befintliga föredragningslistan. Han förklarar vidare att det är styrelsens vilja 
att flytta i ordningen, och placera val av Världsmästare sist.

Isaac yrkar på att

göra ändringar i föredragningslistan (flytta punkten för val av världmästare sist)

Mötet beslutar att

bifalla yrkandet och fastslå föredragningslistan med föreslagna ändringar

§7. Information angående hantering av personuppgifter

Isaac redogör för riktlinjerna om personuppgifter som finnes som bilaga i handlingarna.

§8. Information från TLTH om fullmäktigevalet

Karoline Müller redogör för TLTH:s fullmäktigeval och vad det innebär, som väljs fram till 31:a 
november.

§9. Resultatrapport för första halvåret 2018

Ludvig Werstam, A-sektionens kassör, presenterar resultatrapporten enligt handlingarna mellan 1 
januari till 30 juni.

Ludvig fortsätter med att presentera budgetförslaget enligt handlingarna för verksamhetsåret 2019. 

Mötet beslutar att

lägga resultatrapporten till handlingarna

Matilda Gustafsson berättar om sin önskan att fonderingen inte bör stå som utgift i budgeten, utan 
att den bör vara utomstående då detta är pengar som egentligen behålls inom sektionen. Med 
hennes förslag blir ekonomin redovisad tydligare.

Matilda yrkar på att  

i sektionsstyrelsens budget ta bort budgetposten fondering

Mötet beslutar att

bifalla Matildas yrkande i sin helhet

§10. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019 

Mötet beslutar att

fastställa budgeten för verksamhetsåret 2019

Isaac yrkar på

en paus för att äta mat

Mötet beslutar att

att ajournera mötet till 18:34.
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Mötesordförande Desirée förklarar mötet återupptagit 18:35

§11. Entledigande av Ordförande

Isaac redogör för bakgrunden till propositionen med titeln ”Entledigande av Ordförande” enligt 
handlingarna.

Sektionsstyrelsen yrkar på att

mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Henrietta Munter som Ordförande för 
tiden 22 september 2018 - 31 december 2018. 

Mötet beslutar att

bifalla propositionen i sin helhet

§12. Entledigande av Vice Ordförande

Isaac redogör för bakgrunden till propositionen med titeln ”Entledigande av Vice Ordförande” enligt 
handlingarna.

Sektionsstyrelsen yrkar på att

mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Isaac Rescala som Vice Ordförande 
för tiden 22 september 2018 - 31 december 2018.

Mötet beslutar att

bifalla propositionen i sin helhet

§13. Fyllnadsval av Ordförande

Isaac redogör för bakgrunden till propositionen med titeln ”Fyllnadsval av Ordförande” enligt 
handlingarna.

Frågor ställs. Styrelsen förtydligar bl.a. hur ordförande och vice ordförande tillsätts.

Sektionsstyrelsen yrkar på att

mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Isaac Rescala som Ordförande 
för tiden 22 september 2018 - 31 december 2018.

Mötet beslutar att

bifalla propositionen i sin helhet

§14. Motioner

Angående titeln ”Utnämnande av årets nolla till phøs” 
Frej Östbrink och Mia Tjus presenterar sig själva samt redogör för motionen.

Styrelsen redogör för sitt motionssvar.

Motionärerna yrkar på att
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ta bort formuleringen "att i Phøset helst inkludera åtminstone en av de medlemmar som 
senast blivit utsedd till ”årets nolla”.” ur §17.2 i reglementet.

Mötet beslutar att

bifalla propositionen i sin helhet

Angående titeln ”Sektionsklädsel” 
Hannes Gärdenfors, Lovisa Eriksson och Alexia Pihl presenterar sig själva samt redogör för 
motionen.

Frågor

Diskussion

Dante Zilliacus yrkar på att

dra streck i debatten

Diskussion om streck i debatten.

Mötet beslutar att

avslå yrkandet på streck i debatten

Diskussion om motion forsätter.

Alexander Ekholm yrkar på att

en utredning bestående av Styrelsen, Phøset och CeremU tillsätts, som framlägger ett eller 
flera förslag på ändring i reglementet om sektionsklädsel till vårterminsmötet 2019, där 
vårterminsmötet beslutar om detta förslag.

Frej Östbrink yrkar på att

dra streck i debatten

Diskussion om streck i debatten.

Mötet beslutar att

dra streck i debatten

Elin Vilhelmsson och Tova Sinobad yrkar på att

A-kavaj är fortsatt officiell sektionsklädsel men att overall ska tillhandahållas av sektionen 
som kompletterande sektionsklädsel.

Natalia Lauritzen yrkar på att

(1)

ändra i reglementet §1.8 Sektionsklädsel i Kapitel 1:
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Från: “A-sektionens officiella klädsel är en svart kavaj av klassiskt snitt med A-
sektionens utökade emblem tryckt på ryggen. A-sektionens officiella klädsel får 
användas av alla sektionens medlemmar närhelst dessa så önskar.”

Till: “A sektionens officiella klädsel är en lila Ouverall med tryck på ryggen, A-
sektionens utökade emblem med enbart de vita konturerna. A-sektionens officiella 
klädsel får användas av alla sektionens medlemmar närhelst dessa så önskar.”

(2)

att ändra i reglementet Kapitel 17 CeremU §2 Åligganden:

Från: “Att ansvara för A-sektionens lager av och tygmärken och tillsammans med
Phøset ansvara för inköp samt försäljning av dessa.”

Till: ”Att ansvara för A-sektionens lager av ouveraller samt tygmärken och 
tillsammans med Phøset ansvara för inköp och försäljning av ryggmärken 
och ouveraller.”

Mia Tjus yrkar på att

vi fattar ett beslut om antingen A-kavaj eller ouverall och däreftergår vidare med en plan för 
hur vi ska sälja denna sektionsklädsel (förslagsvis styrelsen, Phøs och CeremU). En 
övergångsfas kommer behövas. 

Mötesordförande Desirée föreslår en paus för att sammanställa samtliga yrkandet inför votering.

Mötet beslutar att

bifalla förslaget om paus

Mötesordförande Desirée förklarar mötet återupptagit.

Yrkanden har sammanställts av mötesordförande med assistans av sekreterare och ställts mot 
varandra för att möjliggöra en votering i logisk följd. Mötet kommer överens om att oavsett 
voteringsprocessens utfall kommer det slutgiltiga beslutet ställas i votering mot originalyrkandet. 
Om ingen annan röstningsmetod föreslås och beslutas av mötet används sluten votering. Mia Tjus 
yrkande kan inte bedömas som ett mötestekniskt yrkande och omformuleras med hennes 
godkännande för att förenkla voteringsprocessen till votering (1) (se nedan). Voteringsprocessen i 
alla yrkanden följer enligt nedan, där siffror representerar ordningsföljden och bokstäver 
representerar alternativ. I voteringar märkta med * krävs en ändring i stadgar och/eller reglemente 
och kräver därmed kvalificerad majoritet (2/3) av alla röster för att bifallas. Blankröst noteras ifall 
det inkommit.

(1) 
Votering om antal officiella sektionsplagg *  

A. 1 plagg  
B. 2 plagg (originalmotionens yrkande)

(2) (om alternativ (A) i votering (1) röstas igenom 
Votering om officiellt sektionsplagg *  

A. Ouverall  
B. Kavaj
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(3) (om alternativ (B) i votering (2) röstas igenom 
Votering om Elin Vilhelmsson och Tova Sinobads yrkande *  

A. Bifall  
B. Avslag

(4) (fristående från tidigare yrkanden) 
Votering om Alexander Ekholms yrkande  

A. Bifall  
B. Avslag

(5) (resultat från votering 1-3 ställs mot originalmotion) 
Originalmotion 

A. Bifall  
B. Avslag

Voteringsprocess startar.

Votering (1) (sluten)

A. 31 röster 
B. 20 röster

Mötet beslutar att 
A-sektionens officiella sektionsplagg ska vara ett (1) till antalet.

Votering (2) (sluten)

A. 22 röster 
B. 27 röster

Mötet beslutar att 
A-sektionens officiella sektionsplagg ska vara A-kavaj.

Votering (3) (handuppräckning)

A. 21 röster 
B. 20 röster

Mötet beslutar att 
avslå Elin Vilhelmsson och Tova Sinobads yrkande

Votering (4) (acklamation)

Mötet beslutar att 
bifalla Alexander Ekholms förslag.

Votering (5) (sluten)

A. 30  
B. 21  
Blank: 1

Mötet beslutar att 
avslå originalmotionen.

22:04: applåd.
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§15. Propositioner

Angående titeln ”Policy för miljöarbete” 
Isaac Rescala presenterar sig själv samt redogör för motionen.

Frågor

Styrelsen redogör för sitt motionssvar.

Mötet beslutar att

bifalla propositionen i sin helhet

Angående titeln ”Kallelse till styrelsemöte” 
Isaac Rescala redogör för motionen.

Frågor

Styrelsen redogör för sitt motionssvar.

Mötet beslutar att

bifalla propositionen i sin helhet

Angående titeln ”Hedersmedalj” 
Isaac Rescala redogör för motionen.

Frågor

Styrelsen redogör för sitt motionssvar.

Mötet beslutar att

bifalla propositionen i sin helhet

§16. Val av funktionärer

Mötesordförande Desirée presenterar hur personvalen kommer gå till.

Valberedningens ordförande, Tobias Almén, yrkar på att kandideringen skall gå till enligt följande:

Utan motkandidat: 3 min presentation, 5 min frågor, 10 min diskussion (kandidat lämnar 
lokalen under diskurs).

Flera kandidater: 5 min presentation, 5 min frågor, 20 min diskussion. (kandidat lämnar 
lokalen under diskurs).

Mötet beslutar att

bifalla Tobias Alméns förslag i sin helhet

Mötesordförande Desirée förklarar hur motkandidatur går till enligt stadgarna.

Henrietta Munter yrkar på att

vakantsatta poster tillåter spontana kandidaturer
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Mötet beslutar att

bifalla Henrietta Munters yrkande i sin helhet.

- Ordförande

Posten har fått in en kandidat, Mia Tjus. Ingen motkandiderar.

Mia Tjus presenterar sig och ger sin motivering till varför hon ska bli vald.

Frågor.

Tobias Almén presenterar valberedningens motivering. Den lyder (kopierad):

Mia har genom sitt engagemang i Phøset fått en bra bild av sektionen samt TLTH där hon skapat 
många kontakter. Hon ser vad som är bra och vad som skulle kunna att förbättras, hon är lyhörd 
och låter allas åsikter komma till bordet. Mia gillar att skapa diskussioner för att nå bästa resultat 
och vill genom detta också att alla ska få ut så mycket som möjligt av sitt engagemang i styrelsen. 
Mia är en van lagspelare som känner att hon har mer att ge till sektionen, vi tror därför hon kan 
skapa intressanta förändringar, styra upp och leda styrelsen och sektionen i rätt riktning. 

Diskurs.

Mötet beslutar att

välja Mia Tjus till ordförande för A-sektionen.

- Kassör

Posten har fått in en kandidat, Isaac Rescala. Ingen motkandiderar.

Isaac Rescala presenterar sig och ger sin motivering till varför han ska bli vald.

Frågor.

Tobias Almén presenterar valberedningens motivering. Den lyder (kopierad):

Isaac har under tidigare period figurerat som vice Ordf. samt som Ordf. för A-sektionen. Han är 
idag insatt i styrelsens arbete och den kontinuerliga driften för att driva sektionen framåt. Detta 
arbete vill han nu fortsätta med, men känner att energin inte räcker till för att driva ett helt utskott. 
Isaac har under den senaste tiden satt sig in i ekonomin och är inte rädd för att fråga om det skulle 
behövas.Vi tror att Isaac kan ta ett steg tillbaka och vara en stöttepelare i den nya styrelsen 
samtidigt som han själv får ta sig an en ny utmaning som kassör. 

Diskurs.

Mötet beslutar att

välja Isaac Rescala till kassör.

- Vice Ordförande och Ordförande för CeremU

Posten har fått in en kandidat, Hannes Gärdenfors. Ingen motkandiderar.
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Hannes Gärdenfors presenterar sig och ger sin motivering till varför han ska bli vald.

Frågor.

Tobias Almén presenterar valberedningens motivering. Den lyder (kopierad):

Hannes har utöver sitt tidigare engagemang varit aktiv i CeremU och sexmästeriet. Han har god 
kunskap om sektionen och vet i dagsläget också vad han vill förbättra. Att inspireras av andra 
sektioner, ha event där vi bär högtidsdräkt och samarbeta med Aktu står högt upp på listan. 
Hannes är väl införstådd med rollen som vice Ordfr. och vad det innebär. Han vill stötta 
ordföranden i arbetsuppgifter och vara en aktiv kraft som engagerar och inspirerar styrelse  och 
medlemmar.

Diskurs.

Mötet beslutar att

välja Hannes Gärdenfors till Vice Ordförande tillika ordförande för CeremU.

- Sekreterare

Posten har fått in en kandidat, Alexia Pihl. Ingen motkandiderar.

Alexia Pihl presenterar sig och ger sin motivering till varför hon ska bli vald.

Frågor.

Tobias Almén presenterar valberedningens motivering. Den lyder (kopierad):

Alexia Pihl ser efter sin tid som Øverphøs möjligheterna i att jobba vidare med A-sektionen i rollen 
som sekreterare. Hon hoppas att hon nu ska få möjlighet att vara med och engagera styrelsen 
istället för nya nollor. Hennes målsättning förutom att skriva protokoll är att styrelsen ska bli mer 
attraktiv och få en bättre gemenskap och sammanhållning. Valberedningen tror att Alexias tidigare 
erfarenheter av styrelsemöten och sektionen kommer att vara bra erfarenhet när hon axlar rollen 
som sekreterare.

Diskurs.

Mötet beslutar att

välja Alexia Pihl till sekreterare.

- Två (2) ordinarie Revisorer

Posten har fått in två kandidater, Carl Tengström och Henrietta Munter. Ingen motkandiderar.

Henrietta Munter presenterar sig och ger sin motivering till varför hon ska bli vald.

Frågor.

Carl Tengström presenterar sig och ger sin motivering till varför han ska bli vald.

Frågor.

Diskurs.
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Tobias Almén presenterar valberedningens motivering för båda. Den lyder (kopierad):

Henrietta och Carl har tidigare haft poster i A-sektionens styrelse. Henrietta som ordförande under 
VT -18 och Carl som sekreterare, båda känner att de ännu inte är färdiga med att vara aktiva inom 
sektionen. Därför känner de sig manade att ta sig an uppgiften som revisorer, en post som 
valberedningen anser vara dem lämplig med tanke på deras tidigare poster.

Mötet beslutar att

välja kandidaterna i klump

Mötet beslutar att

välja Carl Tengström och Henrietta Munter i klump till revisorer för A-sektionen.

- Två (2) suppleanter till revisorerna

Posten har fått in två kandidater, Ludvig Werstam och Sofia Peinert. Ingen motkandiderar.

Ludvig Werstam presenterar sig och ger sin motivering till varför han ska bli vald.

Frågor.

Sofia Peinert presenterar sig och ger sin motivering till varför hon ska bli vald.

Frågor.

Diskurs.

Tobias Almén presenterar valberedningens motivering för båda. Den lyder (kopierad):

Ludvig och Sofia har under en längre tid varit engagerade i sektionen, Ludvig som kassör och 
Sofia i Sexmästeriet. De känner sig nu manade att gå in som revisorssuppleanter om detta skulle 
komma att krävas under den kommande perioden.

Mötet beslutar att

välja kandidaterna i klump

Mötet beslutar att

välja Ludvig Werstam och Sofia Peinert i klump till suppleanter till revisorer för A-sektionen.

- SRA-ordförande

Posten har fått in en sen kandidat, Filip Lundquist.

Filip Lundquist presenterar sig och ger sin motivering till varför han ska bli vald.

Frågor.

Eftersom det är en sen kandidatur har valberedningen ingen motivering.

Diskurs.

Mötet beslutar att 
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välja Filip Lundquist till SRA-Ordförande

- AktU-ordförande

Posten har fått in en kandidat, Olivia Kornfält. Ingen motkandiderar.

Olivia Kornfält presenterar sig och ger sin motivering till varför hon ska bli vald.

Frågor.

Tobias Almén presenterar valberedningens motivering. Den lyder (kopierad):

Oliva har länge varit aktiv inom AktU och kandiderade förra året för posten som AktU-ordförande, 
trots utebliven post valde hon att fortsätta inom utskottet. Olivia gillar nya och gamla traditioner, att 
skapa nya gemensamma för att så många som möjligt ska kunna känna tillhörighet och vara 
aktiva. Olivia har erfarenheten från tidigare ledarpositioner, är lyhörd och tydligt. Vi tror att med 
hennes bakgrund att AktU kommer att kunna få se ny intressanta och multikulturella events.

Diskurs.

Mötet beslutar att

att välja Olivia Kornfält till AktU-Ordförande

- Sexmästare

Posten har fått in en kandidat, Frej Östbrink. Ingen motkandiderar.

Frej Östbrink presenterar sig och ger sin motivering till varför han ska bli vald.

Frågor.

Tobias Almén presenterar valberedningens motivering. Den lyder (kopierad):

Frej har figurerat inom Sexmästeriet en längre tid och är väl införstådd med arbetet som krävs för 
att driva sexet framåt och vara sektionens huvudorgan när det gäller fest och barer. Frejs visioner 
för sexet är tydliga, ge sektionen min insikt i vad sexet gör men samtidigt effektivisera intern 
kommunikation samt hur sexet planerar och lägger upp sina event. Sexmästeriet ska ha kul och 
det ska vara sådant som medlemmarna i utskottet verkligen vill göra.

Diskurs.

Mötet beslutar att

välja Frej Östbrink till Sexmästare

- Øverphøs

Posten har fått in tre kandidater: Laima Dalsjö, Alexander Ekholm och Elin Vilhelmsson.

Laima Dalsjö presenterar sig och ger sin motivering till varför hon ska bli vald.

Frågor.

Alexander Ekholm presenterar sig och ger sin motivering till varför han ska bli vald.
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Frågor.

Elin Vilhelmsson presenterar sig och ger sin motivering till varför hon ska bli vald.

Frågor.

Tobias Almén presenterar valberedningens motivering. Den lyder (kopierad):

Laima känner sig manad till att axla ansvaret som Øverphøs, med motivationen att de nya nollorna 
ska ha lika bra eller bättre upplevelse än den hon själv just haft. Hon har engagerat sig i sektionen 
sedan första möjlighet och arbetet hon lagt ner återspeglas av hennes tidigare erfarenheter som 
ledare för diverse läger. Laima är strukturerad och organiserad, men kan fortfarande släppa 
uppgifter och delegera när det behövs. Laima vill sammansvetsa Phøset till  en enhet som jobbar 
efter ett gemensamt mål, driva teamet, boosta ideér och driva fram det bästa hos alla. Allt för att 
upplevelsen ska bli optimal. Valberedningen anser att Laima kan strukturera arbetet, släppa fram 
sina medarbetare och kommer inte gå hem förrän det ljusnar om så behövs, vilket gör henne till en 
lämplig kandidat som Øverphøs.

Diskurs.

Isaac Rescala yrkar på att

dra streck i debatten

Mötet beslutar att

bifalla Isaac Rescalas yrkande

Mötesordförande Desirée föreslår valprocessen, d.v.s. ifall över hälften av rösterna läggs på en 
och samma person väljs denna. I annat fall väljs de två kandidater med flest röster ut och en ny 
votering mellan dessa två startar.

Sluten votering mellan de tre kandidaterna.

Mötet beslutar att

välja Alexander Ekholm till Øverphøs.

- Representant till TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet 

Posten har inte fått in någon kandidat.

Posten som representant till TLTH:s valnämnd vakantsätts.

- Världsmästare

Posten har fått in en sen kandidat, Dóra Csapó.

Dóra Csapó presenterar sig och ger sin motivering till varför hon ska bli vald.

Frågor.

Eftersom det är en sen kandidatur har valberedningen ingen motivering.

Diskurs.
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Mötet beslutar att

välja Dóra Csapó till Världsmästare

§17. MOFMA

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 00:55.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Leo Svensson

Mötesordförande - Desirée Ohlsson                                 Justeringsperson - Melker Eriksson  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Röstlängd
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Förnamn Efternamn Röstberättigad Tid

Emma Thorman ja

Tova Sinobad ja

Elin Vilhelmsson ja

Filip Lundqvist ja

Rikard Ostrand ja

Felix Teneberg ja

Matilda Lundqvist ja

Melker Eriksson ja

Emelie Winberg ja

Dora Csapó ja

Lovisa Eriksson ja

Therese Jokelsson ja Lämnar möte 23.38

Donna Ly ja

Mia Tjus ja

Hannes Gärdenfors ja

Fabian Johannisson ja

Tuva Nordström 
Bryngemark ja

Laima Dalsjö ja

Hanna Stigenius ja

Clara Karlsson ja

Emma Andreasen Bertlin ja Lämnar möte 23.37

Derya Ucan ja Lämnar möte 00.06

Leo Svensson ja

Natalia Lauritzen ja

Frej Östbrink ja

Olivia Kornfält ja

Daniel Olsson ja Lämnar möte 23.28

Sofia Peinert ja Lämnar möte 23.28

Petter Fredriksson ja

Alexander Ekholm ja

Leo Lindén ja



Protokoll 
Hösterminsmöte 2018-11-21

Förnamn Efternamn Röstberättigad Tid

Hanna Xu ja Anländer till mötet 20.36

Anna-Maria Nilsson ja Lämnar mötet 23.32

Agnes Svensson ja

Isaac Rescala ja

Alexia Pihl ja

Tobias Almén ja

Elsa Andersson ja

Henrietta Munter ja

Maria Oscarsson ja

Ludvig Werstam ja

Carl Tengström ja

Elisa Heroja ja

Veronica Larsson ja

Dante Zilliacus ja

Ulrike Donnerhack ja Lämnar mötet 23.28

Karoline Müller ja Lämnar möte 18.57

Beata Ripa ja Lämnar mötet 20.02

Melina Blidborg ja Lämnar mötet 20.28

Egil Ljungkvist ja Lämnar mötet 22.03

Olivia Johnsson ja Lämnar mötet 22.06

Anikö Turi ja Lämnar mötet 22.19

Matilda Gustafsson ja Lämnar mötet 22.23

Elsa Johannesson ja Lämnar mötet 22.24

Kajsa Unéus ja Lämnar mötet 22.28

Marcus Bäcklund nej

Sophia Grimmeiss Grahm nej Lämnar mötet 22.22

Desirée Ohlsson nej

Sida �  av �15 15


