PROTOKOLL
Vårterminsmöte 2015-04-15

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

§1.

SOFMÖ

Sektionsordförande Josefine Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 17.44.
§2.

Val av mötesordförande

Josefine Nilsson föreslår att Arvid Rensfeldt, ordförande på W-sektionen, väljs till mötesordförande.
Mötet beslutar att välja Arvid Rensfeldt till mötesordförande.
§3.

Val av mötessekreterare

Josefine Nilsson föreslår att Josefine Ericsson väljs till mötessekreterare.
Mötet beslutar att välja Josefine Ericsson till mötessekreterare.
§4.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Björn Sjulgård och Eric Bjerkborn båda medlemmar av A-sektionen erbjuder sig att vara
justeringspersoner tillika rösträknare.
Mötet beslutar att välja Björn Sjulgård och Eric Bjerkborn till justeringspersoner tillika
rösträknare.
§5.

Fråga angående mötets behöriga utlysande

Alla handlingar kom ut i tid inför mötet förutom valberedningens handlingar. Dessa handlingar kom in
som sena handlingar.
Mötet beslutar att godkänna mötets utlysande som behörigt utlyst.
§6.

Fastställande av fördragslistan

Arvid föreslår att punkt 16 flyttas till punkt 7 och att punkt 15 och 17 tas före punkt 13.
Mötet beslutar att flytta punkt 16 så att det blir nya punkt 7 och att punkt 15 och 17 flyttas och blir nya
punkt 14 och 15 i fördragslistan.
§7.

Tidigare propositioner angående ändringar i stadgarna

Mötet välkomnar Isabelle Easterling, ordförande för A-sektionen 2014, att föredra propositionerna.
Innan propositionerna föredras föreslår Arvid att mötet genomför voteringen om propositionerna genom
acklamation.
Mötet beslutar att göra voteringen om propositionerna genom acklamation.
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Proposition angående världsmästeriet.
Isabelle föredrar kort propositionen för mötet eftersom det är en andra omröstning av propositionen.
Mötet ges tillfälle att ställa frågor.
Mötet beslutar att bifalla propositionen utan ändringar.
Proposition angående att ta bort styrelseposten övrig ledamot.
Isabelle föredrar propositionen för mötet och svarar på frågor.
Frågan om när propositionen verkställs uppkommer. Eric Bjerkborn förklarar att det börjar gälla efter
vårterminens slut. Björn undrar om vi har några nomineringar eftersom det står i föredragslistan att
sektionen ska välja en ny övrig ledamot. Simon Fast, ordförande för valberedning, upplyser att de inte fått
in någon nominering till posten. Sektionen konstaterar att om propositionen röstas igenom borde den
börja gälla när den nuvarande terminen tar slut.
Mötet beslutar att bifalla propositionen utan ändringar.
Proposition angående InfO:s förkortningsbyte.
Isabelle föredrar propositionen för mötet. Inga frågor uppkommer.
Mötet beslutar att bifalla propositionen utan ändringar.
Proposition angående att Husmästare blir en styrelsepost.
Isabelle föredrar propositionen och svarar på frågor.
Mötet beslutar att bifalla propositionen utan ändringar.

Arvid yrkar om att ta punkt 15 och 17 före punkt 8.
Mötet beslutar att ta punkt 15 och 17 före punkt 8.
§8.

Motion

Angående inköp av värmeskåp
Josefine Nilsson, nuvarande ordförande för sektionen, presenterar Jonathan Kerpners motion som handlar
om att sexmästeriet vill köpa in värmeskåp till sektionen. Pengarna för inköpen ska tas dels från en
donation som sexmästeriet fått av karnevalsfonden. Resterande pengar ska hämtas från sexmästeriet och
styrelsens budgetpost för inköp. Josefine drar även styrelsens motionssvar för mötet. Styrelsen
motionssvar ställer sig positivt till sexmästeriets motion.
Eric undrar ifall sektionen har fört in intäkten från karnevalen i budgeten? Simon Andén, nuvarande
kassör för A-sektionen, svarar att det ska göras senare under mötet. Det kommer att gås igenom under
punkten revision av innevarande budget.
Carl Kvanta upplyser att sektionen har fonder som pengarna kan inhämtas ifrån för att inte begränsa årets
styrelse. I så fall köper sektionen in värmeskåpen med pengar från sektionsfonden och inköpet godkänns
vid nästa sektionsmöte.
Eric yrkar att använda pengar från sektionsfonden istället för att använda pengar från styrelsen och
sexmästeriets nuvarande budget för inköp.

PROTOKOLL
Vårterminsmöte 2015-04-15

Arvid föreslår att mötet gör en votering genom acklamation.
Mötet beslutar att bifalla motionen utan ändringsyrkande.
§9.

Proposition

Angående revidering av policydokumentet för sektionens medaljer och insignier ur reglementet
Josefine Nilsson föredrar propositionen som handlar om att styrelsen vill ändra på formuleringarna i
dokumentet så att det inte är könsspecifikt, för att inkludera alla medlemmar. Styrelsen vill även ta bort
funktionärspinnen samt för att belöna styrelsens funktionärer ge dessa möjlighet att bära ordensband.
Frågan om varför funktionärspinnen ska tas bort uppkommer och Josefine N förklarar att anledningen är
för att pinnen inte har införlivats p.g.a. att den är för kostsam.
Arvid föreslår votering genom acklamation.
Mötet beslutar att rösta igenom propositionen utan några ändringar.
§11.

Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret

Isabelle Easterling föredrar en sammanfattning av verksamhetsåret. Styrelsen 2014 hade inte ett lika
lönsamt år som tidigare år detta berodde mycket på att karnevalen inträffade och att många funktionärer
som var engagerade i sektionen även ville engagera sig där. Överlag så gick sektionen bra även om
verksamheten inte var lika hög jämfört med föregående år. För hela verksamhetsberättelsen se bilaga.
Elias Friberg, kassör för A-sektionen 2014, går igenom en sammanfattning av bokslutet. Budgeten följdes
inte fullt ut och Elias förklarar varför NärU:s och Phøsets budget inte höll. Vilket berodde på att
oförutsedda kostnader dök upp för phøset och att NärU gick mycket bättre än förväntat. Mötet diskuterar
hur sektionen i framtiden kan se till så att budgeten följs bättre.
Arvid yrkar på paus före revisionsberättelsen men mötet beslutar att ta pausen efter revisionsberättelsen.
§12.

Revisorernas berättelse för samma tid.

Carl Kvanta, revisor för A-sektionen 2014, instämmer i Elias självkritik. Fortsätter med att ge exempel på
vad som kunde ha gjorts för att budgeten skulle ha hållits bättre. Tobias Lundkvist, också revisor för Asektionen 2014, fyller i och förklarar att sektionen har en stabil bas. Tobias uttrycker att det är tråkigt att
aktiviteten på sektionen har vart lägre än tidigare år men att det finns förståeliga anledningar. För hela
verksamhetsberättelsen se bilaga.
Oskar Nygren ställer frågan om ljudsystemet är med i balansräkningen och Tobias svarar att den är det.
Eric påpekar att Phøset:s budget avvikelse är olyckligt men att det beror på oförutsedda händelser. Det är
mer oroande med att Näru:s budget var så felberäknat. Mötet håller med och Tobias och Carl föreslår
tätare budgetuppföljning som en lösning på problemet.
Arvid yrkar på att ajournera mötet i 15 min.
Mötet beslutar att ajournera mötet i 15 min.
Mötet återupptas 19.15.
§13.

Fastställande av föregående års balansräkning.
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Elias föredrar balansräkningen och går igenom budgeten för alla utskott. För hela balansräkningen se
bilaga.
Carl frågar vad det är för konton som sektionen har. Elias berättar om kontona som sektionen har och Eric
förtydligar att eftersom vi är en ideell organisation så kan vi inte plocka ut vinst ur sektionen. Därför
placeras överskottet i fonder.
Oskar ställer frågan om sektionen är likvid? Tobias svarar att sektionen har rimliga tillgångar. Det finns
viss anledning att öka tillgångarna för extrema situationer men generellt sett har sektionen stabila
tillgångar.
Oskar ställer frågan om det borde finnas en räddningsfond ifall phøset:s budget inte håller? Elias svarar
att det inte behövs eftersom resterande fonder täcker ifall en sådan situation skulle uppstå. Diskussion ifall
det borde finnas en särskild fond för phøset uppkommer.
Björn Sjulgård undrar varför inte lokalfonden använts när AktU har rustat upp loungen. Elias svarar att
lokalfonden är till för upprustning av lokaler och därmed kunde fonden ha använts vid upprustning av
loungen om AktU vetat om den.
Tobias förklarar att idén med fonderna är att sektionen ska kunna göra långsiktiga besparingar för t.ex.
jubileumsbal.
Arvid föreslår att föregående års balansräkning läggs till handlingarna.
Mötet beslutar att lägga föregående års balansräkning till handlingarna.
§14.

Frågan om ansvarsfrihet.

Isabelle förklarar för mötet vad ansvarsfrihet betyder. Vilket i korthet betyder att mötet röstar att styrelsen
för 2014 är fri från ansvar efter ett avslutat år.
Tobias och Carl föreslår för mötet att rösta igenom ansvarsfrihet för föregående styrelse som de anser har
skött sina uppgifter. Den föregående styrelsen har inte begått några större fel varken ekonomiskt eller i
övrigt.
Arvid föreslår att mötet röstar igenom ansvarsfrihet för 2014 års styrelse via acklamation.
Mötet beslutar att rösta igenom ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.
§15.

Förslag till resultatdisposition

Sektionen har inte gått så mycket plus men föreslås lägga 15000 sek till jubileumsfonden.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att godkänna resultatdispositionen och lägga dessa till handlingarna.
§16.

Revision av innevarande budget.

Simon Andén föredrar. Sektionen har fått pengar från karnevalsfonden som behöver föras in i budgeten.
Simon visar hur dessa inkomster kommer att föras in i AktU:s och Sexet:s budget, eftersom det är dessa
utskott som har fått karnevalspengar.

PROTOKOLL
Vårterminsmöte 2015-04-15

För att kompensera att inkomsten för AktU:s och Sexet:s ökat har budgetposten för utgifter under punkten
inköp (ej förbrukningsvaror) för sexmästeriet samt punkten övrigt för AktU ökat med samma summa som
utskottet fått från karnevalsfonden.
Mötet bestämmer sig för att ta beslut. Beslut bestäms göras via acklamation.
Mötet beslutar att fastställa budgeten med föreslagna revisionsändringar.
§17.

Val av funktionärer.

Arvid påpekar att A-sektionen generellt brukar tillsätta funktionärer inom varje utskott i efterhand och
frågar mötet om mötet kan besluta att göra så även nu.
Mötet beslutar att inval av funktionärer för utskotten sker vid ett senare tillfälle.
Arvid presenterar ett förslag till valförfarande.
Mötet beslutar att genomföra valförfarande som föreslagits.
Inspektor
Josefine N presenterar Charlotte Sjödell som inspektor i sin frånvaro. Josefine gör en kort presentation
och förklarar att Charlotte är lärare för ID-eleverna. Charlotte är positivt inställd till sektionens
verksamhet och skulle gärna vilja ta sig an posten.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja Charlotte Sjödell till inspektor.
Jämlikhetsombud
Simon Fast, valberedningens ordförande, presenterar Josefine Vega Ezpeleta i sin frånvaro. Josefine har
varit aktiv inom jämlikA under det gånga året. Hon har hjälpt till att driva verksamheten tillsammans med
den nuvarande ordförande Felicia Nilsson och visat stort engagemang och vill fortsätta utveckla utskottet.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja Josefine Vega Ezpeleta till Jämlikhetsombud.
Övrig ledamot
Valberedningen har ingen nominerad till posten som övrig ledamot och eftersom mötet röstat igenom att
ta bort posten föreslås posten att vakantsättas.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att vakantsätta posten övrig ledamot för att posten kommer tas bort.
NärU-ordförande
Valberedningen presenterar Pontus Dahlgren. Pontus presenterar sig. Pontus har varit aktiv inom NärU
under det gånga året och varit en utav tre mässansvariga. Han anser att arbetet inom utskottet varit
givande och vill gärna fortsätta med arbetet. Vad han vill förbättra inom NärU är att se till att ID kan
engageras mer på arkipelagomässan. Björn frågar hur Pontus ser på styrelsearbetet som är en del utav
posten och Pontus svarar att han är positivt inställd till det.
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Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja Pontus Dahlgren till NärU-ordförande.
AktU-ordförande
Valberedningen presenterar Clara Emilsson. Clara gör en kort presentation av sig själv. Hon var aktiv
inom sångarstriden förra året och har sedan dess varit aktiv inom AktU. Hon är positivt inställd till
samarbete mellan sektioner och vill fortsätta att utveckla AktU:s verksamhet. Isabelle undrar ifall AktU är
beredd på att avlasta phøset under nollningen, Clara svarar att det är ett mål hon vill ha. Clara är positivt
inställd till styrelsearbetet.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja Clara Emilsson till AktU-ordförande.
Valberednings ordförande
Valberedningen presenterar Mikael Radhe som deras nominerade. Mikael gör en storslagen presentation
av sig själv och beskriver sig som peppad på uppgiften. Oskar undrar ifall Mikael har ett öga för
människor, Mikael svarar att han har det.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja Mikael Radhe till valberedningens ordförande.
InfU-ordförande
Valberedningen presenterar Linnea Pettersson som den nominerade för posten. Linnea presenterar sig
själv som arkitekt etta som vart aktiv inom InfU under det gångna året. Hon tycker att arbetet inom
utskottet är mycket givande vill fortsätta att driva verksamheten. Tobias undrar om hon är motiverad till
styrelsearbetet, Linnea svarar att hon inte har någon erfarenhet men att hon är peppad.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja Linnea Pettersson till InfU-ordförande.
SRID-ordförande
Valberedningen presenterar Adrian Petersen. Adrian presenterar sig. Han påpekar att många inte vet vad
SRID gör och att ifall han blir vald vill han förändra detta. Han vill få till ett socialt samarbete i kilen samt
strukturera utskottet mer så det blir tydligt vad SRID gör.
Mötet undrar ifall Adrian kommer att klara av utskottsarbetet Samtidigt som han gör sin kandidat? Adrian
svarar att han hoppas och tror att han klarar det. Han påpekar att han får satsa på att delegera sitt arbete,
för att orka med. Tobias undrar om han vill samarbeta med SRA? Adrian ser positivt till att samarbeta
med SRA.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja Adrian Petersen till SRID-ordförande.
Balgeneral
Valberedningen presenterar delar av det nuvarande phøset: Malin Eriksson, Nellie Salgård, Amanda
Kapland, Emilia Fehniger och Susanne Bengtsson. Alla presenterar sig och förklarar att de just nu är med
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i phøset. De tycker att det verkar tråkigt att ingen vill vara balgeneral och tänker att de vid den tiden
kommer att vara så vana att arrangera evenemang att de tillsammans kan vara balgeneraler. De ser det
som positivt att de redan har en budget och inte behöver söka sponsorer.
Eric undrar om de kommer att orka med att anordna bal efter nollningen. De tror att efter nollningen
kommer de ha alltför mycket fritid och därmed orka med att anordna balen. Mikael undrar om det här
kommer att påverka kvalitén på nollningen? De hoppas och tror de inte. De tror att de kommer att klara av
den ökade arbetsbördan. Adrian när balen kommer att anornas i förhållande till nollningen. Emanuel
sakupplyser att sektionen fyller år 11 november, en onsdag. Mötet konstaterar att sektionen fyller år två
månader efter nollningen.
Mötet går till beslut och kommer överens att välja balgeneralerna i en sammanslagen röstning.
Mötet beslutar att välja Malin Eriksson, Nellie Salgård, Amanda Kapland, Emilia Fehniger och Susanne
Bengtsson till balgeneraler.
Hustomte
Valberedningen har inte fått in nomineringar till posten och föreslår vakantsättning. Jakåp Elg nominerar
sig själv till posten som hustomte och presenterar sig själv. Jakåp förklarar att han redan är sittande
hustomte och kan tänka sig att fortsätta att innehaposten.
Isabelle konstaterar att postens arbetsuppgifter är oklara men att sysslor som ingår är att se till att
sektionsförrådet är städat samt sköta uthyrningen av ljudsystemet. Jakåp förklarar att han har planer på att
strukturera upp sektionsförrådet. Samt att bättre sköta uthyrningen av ljudsystemet.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja Jakåp Elg till hustomte.
§18.

Fyllnadsval av kassör.

Sedan vakantsättningen av posten kassör på höstterminsmötet har styrelsen hittat och rekryterat Simon
Andén som har agerat som kassör från och med årsskiftet. Kan mötet fyllnadsvälja Simon till kassör?
Mötet beslutar att fyllnadsvälja Simon Andén till posten som kassör.
§19.

MOFMA

Adrian tackar mötesdeltagarna för ett effektivt och snabbt genomfört sektionsmöte. Efter mötet finns det
en A-bar i gamla verkstaden. Arvid förklarar mötet avslutat 21.00.

________________________________
Mötessekreterare – Josefine Ericsson

________________________________
Mötesordförande – Arvid Rensfeldt

________________________________
Justeringsperson – Björn Sjulgård

________________________________
Justeringsperson – Eric Bjerborn
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Närvaro för vårterminsmötet
Simon Andén
Simon Helmersson
Simon Fast
Emanuel Mettmann
Isabelle Easterling
Jakåp Elg
Elias Friberg
Björn Sjulgård
Kristoffer Benne
Sonja Nielsen
Tobias Lundkvist
Jenny Lähdet
Malin Eriksson
Clara Emilsson
Amanda Kaplan
Nellie Salgård
Pontus Dahlgren
Susanne Bengtsson
Julia Gustavsson
Drenusha Blakcori
Emilia Fehniger
Carl Kvanta
Adrian Petersen
Eric Bjerkborn
Mikael Rahde
Philip Lindh
Martin Lorenz
Catrin Frid
Linnea Pettersson
Ludvig Hofsten
Oskar Nygren
Josefine Nilsson
Josefine Ericsson
Arvid Rensfeldt

