Protokoll
Vårterminsmöte 2019-05-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Hörsal A:C, A-huset
§1. SOFMÖ
Mötet förklaras öppnat 17.38 av sektionsordförande Mia Tjus.
§2. Val av mötesordförande
Mia Tjus föreslår Marcus Bäcklund som mötesordförande.
Mötet beslutar
att
välja Marcus Bäcklund till mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare
Mia Tjus föreslår Alexia Pihl, A-sektionens sekreterare, som mötessekreterare
Mötet beslutar
att
välja Alexia Pihl till mötessekreterare
§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Leo Svensson och Laima Dalsjö kandiderade till justeringspersoner tillika rösträknare.
Mötet beslutar
att
välja Leo och Laima till justeringspersoner tillika rösträknare.
§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Mia Tjus redogör för datum av utlysande.
Mötet beslutar
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att
fastslå mötet som behörigt utlyst.

§6. Fastställande av föredragningslistan
Mia Tjus redogör för den befintliga föredragslistan. Marcus Bäcklund lyfter att val av hustomte
måste tidigareläggas då kandidaten kommer behöva lämna mötet inom kort.
Frej Östbrink yrkar på
att
flytta fram val av hustomte från punkt 18 till en ny punkt 13.

Marcus Bäcklund föreslår att punkt 18 flyttas till punkt 8 och att fastställande av röstlängd läggs till
som punkt 7.
Frej Östbrink drar tillbaka sitt yrkande.
Mötet beslutar
att
fastslå föredragningslistan med förslagna ändringar.
§7 Fastställande av Röstlängd
Frej Östbrink redogör för röstlängd, 39 personer vid mötets början.
Mötet beslutar
att
fastställa röstlängd till 39 personer.

§8 Val av hustomte
Mötet beslutar
att
öppna upp för golvnomineringar

Max Strömberg Bååth nominerar sig själv.
Max presenterar sig själv, och motiverar sin kandidatur för Hustomte.

Frågor.
Diskurs.
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Röstlängd justeras till 38 personer.
Mötet beslutar
att
välja Max Strömberg Bååth till Hustomte.
§9. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret
Isaac Rescala Ordförande 2018 HT och Henrietta Munter Ordförande 2018 VT presenterar
verksamhetsberättelsen och redogör för året 2018 arbete. Sammanfattningsvis tycker de att det
har gått bra trots entlediganden av Styrelseposter samt karnevalsår. Stort engagemang och
lyckade event har bidragit till fler medlemmar och större sektionsengagemang.
Ludwig Werstam kassör 2018 redogör för bokslut 2018. Sammanfattningsvis har allt gått bra. De
utskott som drog in mindre pengar kunde kompenseras av andra. Inga utskott spenderade hela sin
budget.
Mötet beslutar
att
lägga verksamhetsberättelsen 2018 till handlingarna

§10. Revisorernas berättelse för samma tid
Tove Hellerström revisor 2018 presenterar sig själv ovh redogör för revisionsberättelsen.
Positivt med många nya funktionärer och engagemang och tror detta beror på Styrelsens arbete
att synas mer samt att Tack-event har varit uppskattade. Gällande budget är det inte konstigt att
vissa utskott hade problem. Speciellt gällande sponsring då det var lågkonjuktur i branschen.
Tråkigt att Näru inte spenderade sin budget, trots detta mycket bra mässa. Totalt gick sektionen 70
000 kr i plus som lades på fonderna. Då målet ligger på 30 000 plus är detta en stor avvikelse.
Slutligen lyfter Tove att det är fel i balansrapporten, detta är ett problem som går tillbaka flera år.
Nuvarande kassör vet om detta och det finns en plan att lösa detta. Revisorerna tycker inte att
mötet kan fastställa balansräkningen. Dock bör detta inte hindra mötet att bevilja ansvarsfrihet.
Revisorerna yrkar på
att
bordlägga fastställning av balansräkning till ett senare möte.
att
bevilja ansvarsfrihet för 2018 års styrelse.
Frågor.
Diskurs.
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Mötet beslutar att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna
§11. Fastställande av föregående års balansräkning
Isaac Rescala och Ludwig Werstam presenterar och redogör för balansräkningen.
Problemet är att det finns mer pengar än vad som är utskrivet. Detta ska lösas till höstterminsmötet
2019. Överskottet på 70 000 har distribuerats mellan fonderna. Jubileumsfonden fick 38 000,
Resterande 34 000 kr fördelades för att jämna ut skillnader mellan de övriga fonderna. Slutligen
lyfter Isaac att avvikelsen i balansräkningen gäller företagskontot och inte fonderna.
Frågor.
Mötet beslutar
att
bifalla revisorernas yrkande att bordlägga fastställning av balansräkning till ett senare möte.

§12 Frågan om Ansvarsfrihet
Mötet beslutar
att
bifalla revisorernas yrkande om ansvarsfrihet för styrelsen 2018.

§13. Förslag till resultatdisposition
Isaac redogör för resultatdispositionen.
Mötet beslutar
att
lägga resultatdispositionen till handlingarna

§14. Revision av innevarande budget
Kassör Isaac Rescala redogör för revideringar av innevarande budget.
Den största förändringen är att sektionens budget har reviderats till en plus minus noll budget
istället för en plusbudget för 30 000, detta då det blev ett så stort överskott från förra året.
Vidare har det gjorts en ökning i budget för funktionärstacket.
Arkipelago drog in 15 000 kr mer än budgeterat i år, vilket ligger till grund för att revidera till en mer
generös budget.
I övrigt sänks Näru’s budget för Arkipelago med 5000 då dessa pengar inte användes och inte har
använts tidigare år, dessa pengar hade kunnat göra nytta någon annan stans.
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Ceremu får utrymme för övrig försäljning till overaller om mötet beslutar av bevilja Styrelsens
proposition.

Infu förväntas dra in mer pengar, med sponsorer.

Phøset har fått ökad budget på kläder samt arrangemang för att täcka matkostnader.

Världsmästeriet har fått en sänkt glädje då utskottets storlek är mindre än många andra, samt att
majoriteten av evenemangen innehåller mycket fika och mat.

Marcus Bäcklund lyfter problematiken med att rösta igenom budget innan proposition gällande
sektionsklädsel.

Frågor.

Frej Östbrink undrar hur revideringen av Ceremus “Övrig Försäljning” skulle påverkas om
propositionen avslås.

Isaac redogör att det inte kommer påverka, endast sektionens omsättning skulle påverkas om
propositionen får bifall.

Marcus Bäcklund sak-upplyser om HT mötets beslut.
Diskurs
Leo Lindén yrkar på
att
bordlägga punkten tills efter propositionen gällande sektionsklädsel.

Revisorerna lyfter att dem ska ge sina synpunkter, undrar om dem bör göra detta nu eller vid
röstningen.
Diskurs

Revisorer Henrietta Munter och Carl Tengström väljer att lyfta sina synpunkter nu.
Gällande Närus budget, bör inte utgifterna för Arkipelgo revideras. Resultatet ska synas i bokslutet.
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Gällande Phostes budget, bör inte glädje höjas då det skattas om glädjen uppgår i 1000 kr per
person, vilket den kommer göra med revideringen. Punkten för kläder på 15 000, bör ligga på 12
000. Det kommer räcka gott och väl, då phøset är 5 personer.
Henrietta Munter & Carl Tengström, i egenskap av revisorer yrkar på
att
i budgetrevideringen ej revidera posterna "Arkipelago" under utgifter i Näringslivsutskottets
budget. ”Kläder" under utgifter i Phøsets budget. ”Glädje" under utgifter i Phøsets budget.
Alexander Ekholm upplyser att Peppare ligger till grund för höjd glädje i Phøsets budget då dem
gör ett större funktionärsarbete och inte har en egen budget.

Henrietta Munter upplyser att om ett utskott behöver frångå budgeten som ligger, så bör det synas
istället för att läggas in, och göra bokslutet otydligt. Sektionen har pengar för att gå minus om
behovet finns.
Världsmästare Dóra Csapó tycker inte att arrangemang, glädje och tack ska sänkas för sitt utskott.

Melker eriksson, skulle önska en revidering av Valberedningens budget, för att t.ex. köpa in tröjor
för att kunna marknadsföra utskottet.
Diskurs.
Isaac Rescala uppmuntrar mötet att ge bislag på revisorernas förslag gällande revidering av
budget.

Mötet går vidare till beslut gällande Leo Lindéns yrkande
att
bordlägga beslut gällande revidering av budget tills efter proposition gällande sektionsklädsel.

Marcus Bäcklund föreslår att ajournera mötet från 19.10 till 19.35.
Mötet beslutar
att
bifalla ajournering av mötet.

Mötet återupptas.
Röstlängden fastställs till 37 röstberättigade.
Mötet beslutar
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att
bordlägga beslut gällande revidering av budget tills efter propositionen gällande
sektionsklädsel.
§15. Motioner
-15.1 Angående “Tillägg i Medaljpolicy”
Vice Ordförande Hannes Gärdenfors presenterar sig själv och redogör för Motionen.
Mia Tjus redogör för Styrelsens motionssvar.
Sektionsstyrelsen yrkar på
att
bifalla motionen i sin helhet
Frågor.
Lyfts att hedersmedaljen bör ges ut mer frikostigt och att införandet av en ny medalj skulle kunna
riskera att upphöja hedersmedaljen till en nivå som omöjliggör utdelning.
Diskurs.

Isaac Rescala yrkar på
att
dra streck i debatten

Mötet beslutar
att
dra streck i debatten

Motionens ställs mot avslag
Mötet beslutar
att
bifalla motionen i sin helhet

§16. Propositioner
-16.1 Angående proposition “jubileumsbal 2020”
Mia Tjus presenterar och redogör för propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar på
att
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styrelsen utreder möjligheten att ha en jubileumsbal, eller annat lämpligt jubileumsfirande,
för A-sektionens 55-årsjubileum
att
styrelsen tillsätter 2 balgeneraler som får i uppgift att planera jubileumsbalen.
Frågor
Tove Hellerström en “attsats” bör läggas till gällande uttag ur jubileumsfonden.
Diskurs
Styrelsen yrkar på att lägga till
att
sektionsstyrelsen får göra uttag från Jublieumsfonden på upp till 50 000 kr fram tills
jubileumsfirande 2020.

Mötet beslutar att
bifalla tilläggsyrkandet för nyttjande av jubileumsfond.
Mötet beslutar att
bifalla framvaskat förslag gällande propositionen “jubileumsbal 2020”.

-16.2 Angående proposition “Anmodningar Jubileumsbal”
Hannes Gärdenfors presenterar och redogör för propositionen.
(1.a) att
i policydokumentet för anmodningar och inbjudningar lägga till:
“Jubileumsbal”
Följande personer skall inbjudas:
• Ordförande
• Inspektor
• Hedersmedlem

Följande personer skall anmodas:
Styrelsemedlemmar
Före detta balgeneral
Övriga utskottsordföranden
De senaste fyra årens styrelser
Tidigare ordföranden för A-sektionen som fortfarande studerar vid LTH eller som deltog i förra årets
arrangemang
• Hedersmedaljörer
•
•
•
•
•
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• Kårordförande
• Kårkontakt

Frågor.
Diskurs.
Alexander Ekholm yrkar på
(1.b) att
det ändras i nuvarande punktlistan från “Kårkontakt” till “De senaste fyra årens
Kårkontakter”.

Mötet beslutar att
bifalla yrkande (1.b) och ändra i punktlistan.

Tove Hellerström yrkar på
(1.c) att
ta bort punkten ”tidigare ordföranden för A-sektionen som fortfarande studerar vid LTH eller
som deltog i förra årets arrangemang” ur punktlistan.
Mötet beslutar att
bifalla yrkande 1.c och ändra i punktlistan.

Frej Östbrink yrkar på
(2.a) att
lägga till ett Kapitel 26 i reglementet som lyder följande:
Kap 26 Jubileumsfirande
"26.1 Styrelsen ska verka för att det på sektionen ska anordnas ett större jubileumsfirande
var femte år, utefter sektionens grundande 1965.”
Diskurs gällande yrkande 2.a.
Mia Tjus föreslår att inte behandla yrkande 2.a då det blir en helt ny motion. Därför bör yrkandet
behandlas vid ett senare tillfälle.
Frej drar tillbaka sitt yrkande.
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Mötet beslutar att
bifalla det framvaskade förslaget till proposition gällande anmodningar till jubileumsbal.

-16.3 Angående proposition av anmodningar för VFFG
Hannes Gärdenfors presenterar och redogör för propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar på
att
i policydokumentet för anmodningar och inbjudningar, under rubriken
Vårfårfiolsgasquen och under underrubriken “Följande skall Anmodas” stryka
punkten Funktionärer.

Mötet beslutar
att
bifalla prepositionen i sin helhet

Marcus Bäcklund föreslår att ajournera mötet i 15 minuter.

Mötet beslutar
att
bifalla förslaget.

Mötet ajournerar i 15 minuter
Mötet återupptas 20.58

-16.4 Angående proposition gällande sektionsklädsel
Mia Tjus presenterar och redogör för proposition gällande sektionsklädsel.

Sektionsstyrelsen yrkar
att
behålla paragraf §1.8 Sektionsklädsel i Reglementet i sin helhet.
att
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under Reglementets Kap 16 “CeremU”, paragraf §16.2 “Åligganden” lägga till
formuleringen: “att tillsammans med Phøset ansvara för inköp och försäljning av
ouveraller”.
att
under Reglementets Kap 17 “Phøset”, paragraf §17.2 “Åligganden” lägga till formuleringen:
“att tillsammans med CeremU ansvara för inköp och försäljning av ouveraller”.

Mia Tjus redogör för vad som skulle gälla för årets Nollning om propositionen får bifall.

Frågor.

Diskurs.

Lyfts att etiska samt miljömässiga aspekter bör ha tagits upp i utredningen.
Samt att sektionens utskott bör följa miljöpolicyn och de overaller som teknologkåren
tillhandahåller kan diskuteras i huruvida de lever upp till de krav som ställs av miljöpolicyn.
Votering om streck i debatten.
Mötet beslutar
att
dra streck i debatten

Slutdiskurs
Lyfts att sektionen är en studentorganisation och har fler värderingar och mål än enbart
miljömässiga som kan väga tyngre i vissa fall. Lyfts att utredningen hade brister i information.

Röstlängden fastställs till 38 personer.

Lovisa Eriksson begär sluten votering.

Mötet yrkar på att få höra röstresultatet.
Mötet finner bifall.

Röstresultat blev 24(63%) röster för bifall och 14(37%) röster för avslag.
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Mötet beslutar
att
avslå propositionen i sin helhet.
-16.5 Angående proposition "Kallelse till styrelsemöte.”
Henrietta Munter, Ordförande VT 2018 presenterar och redogör för propositionen och dess bifall
från Höstterminsmötet 2018.

Mötet beslutar
att
Bifalla propositionen i sin helhet
§17 Revision av innevarande budget
Henrietta Munter & Carl Tengström, i egenskap av revisorer yrkar på
(1.a) att
i budgetrevideringen ej revidera posterna
"Arkipelago" under utgifter i Näringslivsutskottets budget
"Kläder" under utgifter i Phøsets budget
"Glädje" under utgifter i Phøsets budget

Frej Östbrink yrkar på
(1.b) att
ej revidera CermUs budgetpost “Övrig försäljning”
Dóra Csapó yrkar på
(1.c) att
ej revidera budgetposten “Glädje” för Världsmästeriet.
Frej Östbrink yrkar på
(2.a) att
ta samtliga ändringsyrkanden av revidering av budget i klump.
Mötet beslutar
att
bifalla yrkandet (2.a): att rösta om samtliga ändringsyrkande i klump.
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Mötet beslutar
att
bifalla yrkanden 1.(a,b,c).
§18 Val av valberedningsordförande
Styrelsen föreslår 3 min presentation, 5 min frågor och10 min diskussion.

Mötet beslutar att
bifalla förfarande kring val.

Posten har fått in en kandidat, ingen motkandidatur.
Melker Eriksson Presenterar sig själv, och motiverar varför han vill bli Valberedningsordförande.
Frågor
Mia Tjus presenterar valberedningens motivering.
Diskurs.
Mötet beslutar
att
välja Melker eriksson till Valberedningens ordförande.
§19. Val av Inspektor
Styrelsen har valt att vakantsätta posten tillsvidare, då det inte finns någon kandidat.
Mötet beslutar
att
vakantsätta posten tillsvidare.
§20. Val av funktionärer
Jämlikhetsombud
Posten har fått in en kandidat, ingen motkandiderar.
Hanna Stigenius presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli Jämlikas Ordförande.
Frågor.
Mia Tjus presenterar valberedningens motivering.
Diskurs.
Mötet beslutar
att
välja Hanna Stigenius till Jämlikhetsombud.

13/17

Protokoll
Vårterminsmöte 2019-05-07
NärU-ordförande
Posten har fått in en kandidat, ingen motkandidatur.
Felix Teneberg presenterar sig och motiverar varför han vill bli Näru-Ordförande.
Frågor.
Mia Tjus presenterar valberedningens motivering.
Diskurs.
Mötet beslutar
att
välja Felix Teneberg till Näru-Orförande.

SRA-ordförande
Posten har fått in en kandidat, ingen motkandiderar.
Filip Lundquist presenterar sig själv, och motiverar varför han vill bli omvald.
Frågor.
Mia Tjus presenterar valberedningens motivering.
Diskurs.
Mötet beslutar
att
välja Filip Lundquist till SrA-ordförande.

InfU-ordförande
Posten har fått in en kandidat, ingen motkandiderar.
Rickard Ostrand presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli Infu-Ordförande.
Frågor.
Mia Tjus presenterar valberedningens motivation
Diskurs.
Mötet beslutar
att
välja Rickard till infu-ordförande.
SRID-ordförande
Posten har fått in en kandidat, ingen motkandidatur.
Vanessa Rundgren presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli SrID ordförande.
Frågor.
Mia Tjus presenterar valberedningens motivering
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Diskurs.
Mötet beslutar
att
välja Vanessa Rundgren till Ordförande för SrID.

§21. MOFMA
Mötesordförande Marcus Bäcklund förklarar mötet avslutat 23.31.

Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Leo Svensson

Mötesordförande Marcus Bäcklund

Justeringsperson - Laima Dalsjö
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Förnamn

Efternamn

Röstberättigad

Tid

Mia

Tjus

ja

Alexia

Phil

ja

Hannes

Gärdenfors

ja

Anna-Maria

Nilsson

ja

Filip

Lundquist

ja

Veronica

Larsson

ja

Alexander

Ekholm

ja

Maria

Oskarsson

ja

Dora

Csapo

ja

Frej

Östbrink

ja

Isaac

Rescala

ja

Olivia

Kornfält

ja

Leo

Svensson

ja

Agnes

Svensson

ja

Leo

Linden

ja

Mathilda

Lundqvist

ja

Olivia

Johnsson

ja

Wictor

Clifford

ja

Amelia

Sjöberg

ja

Hanna

Stigenius

ja

Laima

Dalsjö

ja

Kajsa

Uneus

ja

Katarina

Ahnborg

ja

Tuva

Bryngemark

ja

Felix

Teneberg

ja

Lovisa

Eriksson

ja

Elsa

Andersson

ja

Henrietta

Munter

ja

22:12

Carl

Tengström

ja

19:35

Tova

Sinobad

ja

Clara

Karlsson

ja

22:00

22:04
22:04

22:12
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Ossian

Swahn

ja

Elin

Vilhelmsson

ja

Emelie

Winberg

ja

21:40

Max

Strömberg Bååth ja

19:35

Tove

Hellerström

ja

22:00

Melker

Eriksson

ja

Rikard

Ostrand

ja

Ludvig

Werstam

ja

Vanessa

Rundgren

ja

Tor

Möller

ja

Hanna

Xu

ja

Marcus

Bäcklund

nej

19:35
22:00
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