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Protokoll  
Höstterminsmöte 2017-11-08 

 
 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: A:C, A-huset  

§1. SOFMÖ 
Sektionsordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 17:38. 

§2. Val av mötesordförande 
Tove Hellerström föreslår Joost Kranenborg, styrelseledamot på Teknologkåren, som mötesordförande. 

Mötet beslutar att välja Joost Kranenborg till mötesordförande  

§3. Val av mötessekreterare 
Tove Hellerström föreslår Matilda Gustafsson, A-sektionens sekreterare, som mötessekreterare. 

Mötet beslutar att välja Matilda Gustafsson till mötessekreterare  

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Tove Hellerström föreslår Christina Zhou och Clara Emilsson till justeringspersoner tillika rösträknare. 

Mötet beslutar att välja Christina Zhou och Clara Emilsson till justeringspersoner tillika 
rösträknare 

§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande 
Tove Hellerström redogör för mötets utlysande, och informerar att två handlingar angående entledigande och 
fyllnadsval av Sexmästare kom ut en dag sent. 

Mötet beslutar att fastslå mötet som behörigt utlyst  

§6. Fastställande av föredragningslistan 
Tove Hellerström yrkar…  

….att lägga till §10. Entledigande av Sexmöstare samt §11. Fyllnadsval av Sexmästare, och 
ändra numreringen på resterande punkter därefter. 

Mötet beslutar att fastslå föredragningslistan med förändring enligt Tove Hellerströms yrkande 

§7. Information från TLTH om fullmäktigevalet  
Petra Renström informerar mötet om det kommande fullmäktigevalet och förklarar vad fullmäktige gör samt 
hur man röstar. 

§8. Resultatrapport för första halvåret 2017  
Calle Sandberg, A-sektionens kassör, tillsammans med Tove Hellerström redogör resultatrapporten för första 
halvåret.  

Frågor. 
Mikael Radhe frågar varför medlemsavgiften är halverad, varpå Calle informerar att resterande 
pengar kommer komma in i slutet av denna terminen. 
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§9. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2018 
 Calle Sandberg, A-sektionens kassör, tillsammans med Tove Hellerström redogör budgetförslaget för 
verksamhetsåret 2018. 

Frågor. 
Dylan frågar när den nya budgeten börjar gälla varpå Calle informerar att den börjar gälla 1 Januari 
2018. 

Mikael undrar varför studiecirklarna tagits bort ur Phøstes budget, Nellie informerar att styrelsen 
2016 valde att ta bort studiecirklar från styrelsens intäkter då det tar mycket tid och inte känns helt 
rätt etiskt. Calle informerar att det är liknande grunder till detta beslutet. 

Diskurs. 
Matilda Gustafsson informerar att hon har haft möte med de andra karnemalsanvariga på 
sektionerna inom TLTH samt en representant från karnevalskomittén och att hon där fått 
information angående hur materialinköp och liknande kommer ske under karnevalen och 
föreslår därför att intäkter tas bort från karnevalens budgetpost då sektionen inte kommer 
behöva ligger ute med pengar utan att allt inköp sker via karnevalen. 

Matilda Gustafsson yrkar…  

….att ta bort 3000kr i intäkter i Aktivitetsutsskottets budgetpost ”Karneval”, och 
därefter sänka utgifterna på samma post från 12000kr till 9000kr 

Astrid Skånbäck informerar att SRA kommer att få 6000kr under 2018 för CEQ-arbetet, och 
inte 4000kr som budgetförslaget visar. 

Astrid Skånbäck yrkar… 

…att höja intäkterna i SRAs budgetpost ”CEQ” från 4000kr till 6000kr 

Matilda Gustafsson yrkar… 

 …att lägga överskottet från SRAs CEQ-intäkter, 2000kr, på styrelsens budgetpost 
”fondering" 

Björn Sjugård frågar vad sektionen tänkt att arbeta med i karnevalen, varpå Tove redogör 
vad sektionens planer är. 

Mötet beslutar att bifalla Matilda Gustafssons första ändringsyrkande 

Mötet beslutar att bifalla Astrid Skånbeck ändringsyrkande 

Mötet beslutar att bifalla Matilda Gustafssons andra ändringsyrkande 

Styrelsen jämkar sig med ändringarna 

Mötet beslutar att fastslå budgeten med den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2018 med 
förändring enligt Matilda Gustafssons och Astrid Skånbecks yrkanden 

Mötesordförande går igenom mötesformalian. 

§10. Entledigande av Sexmästare 
Tove Hellerström redogör  entledigandet av Rebecca Halasz Rosenberg som sexmästare. 

Mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Rebecca Halasz Rosenberg som 
Sexmästare för tiden 18 maj 2017 - 31 december 2017.  
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§11. Fyllnadsval av Sexmästare 
Tove Hellerström redogör fyllnadsvalet av Karoline Müller som Sexmästare. 

Mötet beslutar att att stadfästa sektionsstyrelsen fyllnadsval av Karoline Müller som 
Sexmästare för tiden 18 maj 2017 - 31 december 2017. 

§12. Fyllnadsval av AktU-ordförande 
Tove Hellerström redogör fyllnadsvalet av Oskar Nygren som AktU-ordförande. 

Mötet beslutar att stadfästa sektionsstyrelsens fyllnadsval av Oskar Nygren som Aktivitetsuskottets 
Ordförande för tiden 1 Juli 2017 - 30 Juni 2018 

§13. Fyllnadsval av Representant till TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet  
Tove Hellerström redogör fyllnadsvalet av av Petra Renström som Representant till TLTH:s valnämnd för 
fullmäktigevalet. 

Mötet beslutar att stadfästa sektionsstyrelsens fyllnadsval av Petra Renström som Representant till 
TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet för tiden 1 januari 2017 - 31 december 2017  

§14. Motioner 

Angående Offentligörande av förslag från Valberedningen  
Petra Renström presenterar sig själv samt redogör för motionen. 

Frågor. 

Tove Hellerström läser upp styrelsens motionssvar.  
Petra jämkar sig. 

Frågor. 

Diskurs. 

Björn anser att formuleringen är lite oklar. 

Björn Sjulgård yrkar… 

… att ändra formuleringen i styrelsens motionssvars första att-sats ”Sektionen har 
tre informationskanaler: två (2) anslagstavlor belägna i Mässen respektive Kilen, 
hemsidan www.asektionen.se samt Facebooksidan “A-sektionen inom TLTH”  till en 
punktlista med sektionens informationskanaler istället för att de skrivs i en mening.  

        
Matilda Gustafsson yrkar… 

 … att mötet endast röstar på att-satserna som berör stadgaändringar och lämnar 
resterande satser oberörda. 

Mötet beslutar att bifalla motionens första samt tredje att-sats för första läsningen. 

Mötet beslutar att lämna övriga att-satser obehandlade.  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Angående anmodan till Nollegasque  
Emma Radler presenterar sig själv och redogör för motionen. 

Frågor.  

Mikael frågar hur många funktionärer som gick på nollegasquen detta år, Emma informerar att 
trycket på biljetterna var högt. 
Matilda informerar att sektionen tidigare inte följt policyn, i ändamål att alla nollorna ska få ha chans 
att gå. 

Tove Hellerström läser upp styrelsens motionssvar 

Frågor. 

Diskurs. 

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet 

Angående uppsättning av A-Sektions-A:n på A-husets samt IKDCs fasad 
Björn Sjulgård presenterar sig själv och redogör för motionen. 

Frågor.  

Petra Renström undrar om de 6000 kronorna även ska täcka bubbel och fanfar, Emma informerar att 
Ceremu skulle kunna ta det från sin budget. 

Agnes Svensson undrar om tillstånd behövs från någon, Björn informerar att de redan fixat dessa 
efter att motionen tidigare röstats igenom. 

Lovisa Eriksson frågar var dessa ska sitta, Björn redogör för var de planerat att dem ska sitta. 

Frej Östbrick undrar hur dessa ska se ut, Björn informerar att de har en plan att göra dessa i metall. 

Lovisa Eriksson undrar hur designen bestäms. 

Hanna Jonsson undrar hur de kommit fram till summan 3000, Björn informerar att det var en 
gissning. 

Tove Hellerström läser upp styrelsens motionssvar 

Frågor. 

Diskurs. 

Mikael Radhe yrkar.. 

…att CeremU utlyser ett öppet mötet där designen på A:na bestäms 

Oskar anser att det inte behövs läggas till mer att-satser. 
Björn informerar att alla som vill vara med och utveckla märkena kommer att få vara med. 
Mikael anser att ett sådant möte hade skapat större engagemang  
Isaac förslår att man istället har en öppen tävling 
Natalia tycker det känns fel med tävling då de i projektgruppen är dem som kommer att 
lägga ner allt jobb med att tillverka dem. 
Karoline anser att det inte behövs en att-sats utan att hon tror de kommer hålla ett sådant 
möte ändå. 
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Tove anser att endast de som tar sig tid till att vara med och bygga och hjälpa till är de som 
får bestämma designen 
Dante undrar om det behövs två, Björn informerar att det lades till ett andra A på förra mötet 
där motionen var uppe. 
Frej vill förtydliga att detta inte verkar vara en solo grej, Björn instämmer. 

Motionären jämkar sig med styrelsen 

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet 

Mötet beslutar att 6000 kr tas från Investeringsfonden för detta ändamål.  

Mötet beslutar att avslå Mikael Radhes yrkande. 

Angående sektionsklädsel  
Lovisa Eriksson presenterar sig själv och redogör för motionen. 

Frågor.  
Tove frågar om hon gjort den undersökning som hon blev ombedd att gör efter förra årets möte. 
Lovisa svarar att hon inte har gjort det men att hon inte heller anser att det behövs då det bör vara 
upp till de som kommer på sektionsmötet att besluta. 

Elisa undrar hur det är tänkt med att man endast kan köpa Ovve via Ceremu och inte andra ställen 
som det funkar med kavajen, Lovisa svarar att det är enklare om det finns ett lager man kan köpa 
från. 

Astrid undrar om detta förslag är liknande det som de har på andra sektioner, Lovisa förklarar att det 
är genom att kolla i de andra sektionernas styrdokument som hon kommit fram till detta förslaget. 

Linus vill klargöra att detta inte innebär ett förbud av kavaj. 

Björn undrar på vilket sett Ovven är förbjuden idag, Lovisa anser att det idag inte finns en specifik 
design på en Ovve samt att det står skrivet att kavajen är sektionsklädsel 

Elisa undrar om man får använda loggan hur man vill, Lovisa svarar att hon tror det. 

Tove Hellerström läser upp styrelsens motionssvar 

Frågor. 

Diskurs. 
Tove sakuplyser vad som står angående loggan i reglementet 

Mikael upplyser att det finns andra skolor i sverige där Ovve inte används och argumenterar 
för varför han anser att a-kavajen bör vara kvar. 

Lovisa redogör vad de olika arkitektskorna har för klädsel. 

Petra anser att det inte bör finnas något krav på lager 

Petra Renström yrkar… 

…att ändra formuleringen ”att ansvara för A-sektionens lager av overaller och 
tygmärken och tillsammans med Phøset ansvara för inköp samt försäljning av 
dessa.”  i motionens andra att-sats till ”att ansvara för A-sektionens lager av 
ryggmärken och tygmärken” 
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Malin ställer frågan hur detta ska lösas ekonomiskt 

Lovisa Eriksson yrkar… 

 …att ändra formuleringen ”att ansvara för A-sektionens lager av overaller och 
tygmärken och tillsammans med Phøset ansvara för inköp samt försäljning av 
dessa.”  i motionens andra att-sats till ”att ansvara för A-sektionens lager av 
overaller, ryggmärken och tygmärken” 

Carl Tengström yrkar… 

…att i reglementet under Phøsets åligganden lägga till punkten ”Phøset ska 
uppmundra till användning av sektionsklädsel” 

Sluten votering om att bifalla eller avslå motionen i sin helhet med ändring enligt Lovisas yrkande. 

Mötet beslutar att avslå motionen med resultatet: 26st bifall, 14st avslag och 5st blanka röster. 

Frej undrar om man ändå kan sälja overaller, Tove svarar att det får man men att de inte får 
kallas sektionsklädsel. 

Mötet beslutar att bifalla Petra Renströms yrkande 

Mötet beslutar att avslå Carl Tengströms yrkande 

Angående offentliggörande av styrelsemötesprotokoll,  
Matilda Gustafsson presenterar sig själv och redogör för motionen. 

Frågor.  

Tove Hellerström läser upp styrelsens motionssvar 

Frågor. 

Diskurs. 

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet 

§15. Propositioner  

Angående åldersrekommendation för presidiet och sexmästare 
Tove Hellerström redogör för propositionen 

Frågor. 

Diskurs. 
Joost informerar att det har varit problem på andra sektioner med åldersbestämmelser i 
stadgarna då det strider mot kårens stadgar men att rekommendationer bör vara okej. 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.  

Angående förtydligande av fyllnadsval 
Tove Hellerström redogör för propositionen 
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Frågor. 
Mikael frågar om det idag står vem som kliver på om ordförande försvinner, Tove informerar att det 
står att vice tar över. 

Mikael undrar om fyllnadsval även gäller revisorerna då han anser att det vore konstigt att styrelsen 
själva kan välja sina revisorer, Tove svarar att det i denna propositionen gäller det även dem men hon 
håller med att det blir fel om de kan fyllnadsväljas. 

Diskurs. 

Tove Hellerström yrkar..  

….att ändra formuleringen “Fyllnadsval av styrelseledamöter, samt övriga poster,  
som väljs av sektionen på terminsmöte, kan förrättas av styrelsen till och med nästa 
terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens 
beslut ska bifallas.” i propositionens att-sats till “Fyllnadsval av styrelseledamöter, 
samt övriga poster förutom revisorerna och suppleanter till revisorerna som väljs av 
sektionen på terminsmöte, kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska 
bifallas.”  

Styrelsen jämkar sig med Tove Hellerströms ändringsyrkande. 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet med Tove Hellerströms ändringsyrkande 

Angående kårkontakt 
Tove Hellerström redogör för propositionen. 

Frågor. 

Diskurs. 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 

Angående omstrukturering av posten Husmästare  
Tove Hellerström redogör propositionen 

Frågor. 
Elisa undrar vad skillnaden är mellan hustomte och husmästare, Tove klargör skillnaderna. 

Diskurs. 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

§16. Val av funktionärer  
Joost föreslår att varje kandidat får presentera sig i max 5 min, frågor i max 10 min och obestämt 
diskussionstid, att det sker sluten votering i fall av flera kandidater på samma post, att det är fri nominering 
på mötet samt att frågorna som ställs helst ska vara samma i fall av flera kandidater på samma post. 

Diskurs. 

Mötet beslutar att avsätta 5min till presentation, 10min till frågor och obestämt diskussionstid. 
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Ordförande 
Frej redogör valberedningens ansökningsprocess, och att några kandidaters ansökan har kommit in sent och 
de har därför inte kunnat intervjua dessa. 

Posten har fått in en kandidatur, Henrietta Munter. Ingen motkandiderar. 

Petra Renström läser upp ett meddelande som hon fått från kandidaten som ej är närvarande vid mötet. 

Diskurs. 
Natalia redogör varför Henrietta ej är närvarande. 

Mötet beslutar att välja Henrietta Munter till Ordförande 

Kassör 
Posten har fått in en kandidatur, Henrik Pregler. Ingen motkandiderar. 

Henrik presenterar sig själv och varför han vill söka. Han har tidigare läst ekonomi och har tidigare 
erfarenheter av styrelsearbete. 

Frågor. 

Diskurs. 

Mötet beslutar att välja Henrik Pregler till Kassör 

Vice Ordförande  
Posten har fått in en kandidatur, Elin Fritz. Ingen motkandiderar. 

Elin presenterar sig själv, hon har tidigare varit engagerad i NärU och hon vill nu ha något nytt att engagera 
sig med. 

Frågor. 

Diskurs. 

Mötet beslutar att välja Elin Fritz till Vice Ordförande  

Sekreterare  
Posten har fått in en kandidatur, Carl Tengström. Ingen motkandiderar. 

Carl presenterar sig själv och förklarar varför han söker posten. Han har tidigare varit Phøs och att han vill 
fortsätta sitt engagemang i sektionen. Han är speciellt intresserad av att arbeta med sektionens arkiv. 

Frågor.  

Diskurs. 

Mötet beslutar att välja Carl Tengström till Sekreterare 

Två (2) ordinarie Revisorer 
Petra Renström presenterar valberedningens förslag, Tove Hellerström och Matilda Gustafsson. Ingen 
motkandiderar. 

Tove och Matilda presenterar sig själva. 
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Frågor. 

Diskurs. 

Petra Renström presenterar valberedningens motivation. 

Mötet beslutar att välja Matilda Gustafsson och Tove Hellerström till Revisorer 
 

Två (2) suppleanter till Revisorerna  
Posten har inga kandidater. Mikael Radhe och Malin Eriksson motkandiderar. 

Mikael presenterar sig själv och informerar att han tidigare varit revisor. 

Frågor. 

Malin presenterar sig själv och informerar att hon nu sitter på posten och vill gärna fortsätta yttligare ett år. 

Mötet beslutar att välja Mikael Radhe och Malin Eriksson som suppleanter till Revisorerna  

Representant till TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet  
Posten har inga kandidater. Karoline Muller motkandiderar. 

Karoline presenterar sig själv och förklarar varför hon vill söka till posten 

Frågor. 

Mötet beslutar att välja Karoline Muller till Representant till TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet 

Världsmästare  
Petra Renström presenterar valberedningens förslag, Dante Zilliacus. Ingen motkandiderar. 

Dante presenterar sig själv och förklarar varför han valt att söka till världsmästare. 

Frågor. 

Diskurs. 

Petra Renström presenterar valberedningens motivation. 

Mötet beslutar att välja Dante Zilliacus till Världsmöstare 
 

SRA-ordförande 
Petra Renström presenterar valberedningens förslag, Ulrike Donnerhack. Ingen motkandiderar. 

Ulrike presenterar sig själv och förklarar att hon brinner för utbildningsfrågor och att hon har tidigare 
erfarenhet av styrelsearbete. 

Frågor. 

Diskurs. 

Petra Renström presenterar valberedningens motivation. 
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Mötet beslutar att välja Ulrike Donnerhack till SRA-ordförande 

Sexmästare 
Posten har inga inkomna kandidaturer. 

Elisa Heroja nominerar sig själv. 

Elisa presenterar sig själv och förklarar att hon nu är alkoholansvarig i sexet och har tyckt det varit 
jätteroligt. Hon älskar utmaningar och tycker det verkar roligt med styrelsearbete. 

Frågor. 

Diskurs. 

Mötet beslutar att välja Elisa Heroja till Sexmästare 

Øverphøs  
Petra Renström presenterar valberedningens förslag, Mia Tjus. En motkandidatur har skickas in, Alexia Phil. 

Tove föreslår att mötet inte applåderar, Matilda tillägger att mötet gör dövapplåder istället 

Mia Tjus presenterar sig själv och förklarar varför hon vill söka posten som Øverphøs. 

Frågor. 

Alexia Phil presenterar sig själv och förklarar varför hon valt att söka posten. 

Frågor. 

Diskurs. 

Petra Renström presenterar valberedningens motivation till att välja Mia Tjus. 

Sluten votering. 

Mötet beslutar att välja Alexia Phil till Øverphøs  

§ 17. MOFMA  

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 00:03  

 

Sekreterare - Matilda Gustafsson                                           Justeringsperson - Christina Zhou 

 
 

Mötesordförande - Joost Kranenborg                                     Justeringsperson - Clara Emilsson  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Röstlängd

                    

Namn Medlem A-sek Inte medlem Kommentar
Joost Kranenborg X
Lisa Wennstam X
Matilda Gustafsson X
Emma Radler X
Calle Sandberg X
Nina Cherrug X
Linus Brorsson X
Astrid Skånbeck X
Oskar Nygren X
Frida Ryrholm X Lämnar 18:39
Natalia Sladic Lauritzen X
Tove Hellerström X
Isac Lindberg X Lämnar 22:11
Nellie Salgård X Lämnar 20:41
Carl Tengström X
Christina Zhou X
Evelina Björndal X
Clara Emilsson X
Lovisa Eriksson X
Hanna Jonson X
Frej Östbrink X
Elin Fritz X Lämnar 23:41
Alexia Pihl X
Dora Csapo X
Ulrike Donnerhack X Lämnar 23:35
Emma Martinsson X Lämnar 18:41
Isaac Rescala X
Mia Tjus X
Olivia Nilsson X
Björn Sjulgård X
Paul Topf X Lämnar 18:39
Agnes Svensson X
Clara Storsten X
Anna-Maria Nilsson X
Molly Lindgren X
Nils Tarukoski X
Erik Lif X
Dante Zilliacus X
Leo Svensson X
Eisa Heroja X
Henrik Pregler X
Ida Wengholdt X Lämnar 18:39
Mikael Radhe X
Hannes Gärdenfors X
Elsa Johannesson X
André Lundin X Lämnar direkt
Nora Lindberg X
Jenny Holm X Kommer 18:46
Petra Renström X
Malin Eriksson X
Karoline Muller X Lämnar 22:57

45 röstande i motionen angående sektionsklädsel
36 röstande i val av Øverphøs


