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 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Hörsal A:B, A-huset

§1. SOFMÖ

Sektionsordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 17:34

§2. Val av mötesordförande

Henrietta Munter föreslår Tim Djärf, styrelseordförande på Teknologkåren, som mötesordförande. 
Tim Djärf presenterar sig samt förklarar mötesformalia.

Mötet beslutar att välja Tim Djärf till mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

Tim Djärf föreslår Carl Tengström, A-sektionens sekreterare, som mötessekreterare.

Mötet beslutar att välja Carl Tengström till mötessekreterare.

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Henrietta Munter föreslår Dóra Csapó och Hanna Jonson

Mötet beslutar att välja Dóra Csapó och Hanna Jonson till justeringspersoner tillika
rösträknare.

§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Henrietta Munter redogör för mötets utlysande, d.v.s. kallelsen som gick ut 31 dagar före mötet. 
Handlingarna, som enligt stadgan skall ut senast 5 dagar innan mötet, gick ut 6 dagar innan till 
sektionens medlemmar och 5 dagar innan till sektionens inspektor samt TLTH.

Mötet beslutar att fastslå mötet som behörigt utlyst.

§6. Fastställande av föredragningslistan

Följande ämnen har inkommit genom senare handlingar:

• Bokslut
• Resultatrapport
• Balansrapport
• Revisionsberättelse

Mötet beslutar att fastslå föredragningslistan, inklusive senare handlingar.
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§7. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret

Tim Djärf förklarar formalia för bokslutet och verksamhetsberättelse.

Tove Hellerström, A-sektionens ordförande 2017, och Calle Sandberg, A-sektionens kassör 2017, 
redogör för 2017 års verksamhetsberättelse samt bokslut. Sammanfattningsvis tycker de att året 
har gått bra. Styrelsen har skaffat hemsida, ändrat domännamn, skapat ett alumninätverk på 
LinkedIn samt översatt alla styrelsedokument på engelska. Ekonomiskt sett så har det gått okej, 
sektionen har dock gått med alldeles för mycket vinst. Phøset och Sexet har dragit in mycket mer 
pengar än budgeterat, och de mindre utskotten har lagt ut mindre pengar än förväntat. Styrelsen 
har försökt väga upp intäkterna genom att b.l.a. köpa ett nytt ljudsystem.

CeremU har blivit ett av de största utskottet, från att ha varit mycket små för några år sedan. 
Aktiviteter som stundat under året har bl.a. bestått av skapandet av vett och etikett-filmer samt nya 
tygmärken.

Phøset gick det ekonomiskt sett mycket bra för, bl.a. genom huvudsponsorkontraktet med 
arkitektkontoret White. Arbetet med internationella nollorna fortsatte.

SRA jobbade vidare med situationen kring ateljéerna Q och Y. De ha samtalat med 
programledningen, och diskuterat hur liknande situationer ska lösa det i framtiden. Det har även 
varit i kontakt med motsvarande utskott på Chalmers och KTH, vilka de har inlett ett samarbete 
med.

SRID:s arbete har handlat mycket om diskussionen kring IKEA:s fortsatta donationer till 
utbildningen i framtiden. Under hösten så har de också jobbat vidare med verkstadssituationen och 
hur den ska bli bättre för studenterna. 3D-skrivaren har också reparerats.

JämlikA:s arbete under våren bestod av att bygga upp gruppen samt hitta rutiner och arbetssätt. 
Under hösten stod arbetet dock stilla, p.g.a. medlemsbrist.

Världsmästeriet har jobbat på bra, och har hållit i många uppskattade event, ofta i samband med 
olika högtider.

NärU hade Alumni Talks, som började hösten 2016, samt Arkipelago som hade fler besökare än 
någonsin. Mässan hade för första gången ett dansk arkitektkontor. Under hösten jobbade de med 
att förbättra inkluderingen av ID-studenter i utskottet.

AktU har stått ganska still. Ingen valdes till ordförande under förra VT-mötet, men posten 
fyllnadsvaldes sedan, vilket gjorde att sektionen kunde delta i Sångarstriden. De startade även en 
karnevalsgrupp som vann idétävlingar för 4 vagnar och 2 tält.

InfU har gjort en tydlig grafisk profil för Sexets A-barer. Under sommaren skapades hemsidan. 
Under våren planerade de en workshop för grafisk design. Arbetet av detta kommer fortsätta på 
hösten.

Sexmästeriet har haft blandad framgång. Under vårterminen har tre stycken A-barer hållits, men 
Vårfårfiolsgasquen drabbades av något svajig planering. Nollningen var en framgång vinstmässigt, 
där de gick otroligt mycket plus p.g.a. att barer hölls längre än tidigare. Det fanns dock en svårighet 
att få ihop ett tillräckligt antal jobbare.

Styrelsen är nöjd, men kommunikationen till medlemmarna kan alltid förbättras. Sektionen behöver 
jobba mer med kontakten till sina medlemmar, och behöver synas mer under nollningen. 
Förhoppningsvis fortsätter kontakten med A-sektioner från andra skolor.
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Calle Sandberg, A-sektionens kassör 2017, redogör för 2017 års bokslut. Han tycker att det mesta 
har gått som planerat. De största skillnaderna ligger under kategorierna Styrelsen, NärU och 
Sexmästeriet, där de två sistnämnda har haft för höga intäkter. De gick 6000 kr i vinst, istället för 
100 kr som var budgeterat.

Sektionsstyrelsen förklarar att medlemsavgiften från TLTH har strulat, vilket gjort att de inte dragit 
in lika mycket pengar. Dessutom har pengarna gått till ett ljudsystem. Den största skillnaden är 
under budgetposten Fondering, där den budgeterade summan var 30 000 kr, men den faktiska 
uppgick till 50 000 kr.

AktU har inte varit så aktivt, vilket gjort att utgifterna har minskat. Vissa utgifter har förekommit vid 
evenemangen Tandem och Sångarstriden, men annars inga särskilda utgifter.

NärU har det gått ungefär som budgeterat. Inga pengar har lagts på studiebesök. Den största 
skillnaden är övrigt, p.g.a. gamla fakturor som inkommit.

CeremU hade ett bra år. Lade mycket pengar på märken, vilket resulterade i större intäkter. Under 
posten ”Övrig försäljning” finns medaljer som köptes in. Inga sångböcker köptes in, och inga 
ryggmärken. Calle informerar om att CeremU:s budget kan variera en del från år till år, p.g.a. olika 
säsongsbaserade inköp.

InfU har inte haft några särskilda utgifter. Har ingen utgift på Glädje, vilket kan anses 
anmärkningsvärt.

Phøset hade fler intäkter än budgeterat, vilket gjorde att de inte sökte studiecirklar. Sponsring av 
studievägledningen blev något lägre, och utgifter på arrangemang blev något högre. Calle 
kommenterar att Phadderkickoffen är ett event som det borde läggas mer pengar på, eftersom de 
pengar ska gå till phaddrarna och inte fungera som en inkomstkälla. Phaddrar bör inte behöva 
lägga pengar på ett event som ska fungera som deras tack.

Sexet hade större omsättning än vad de räknat med. Särskilt intäkterna är extra stora, delvis p.g.a. 
de höga biljettpriserna.

SRA gick ungefär som budgeterat. Inga större skillnader.

SRID gick ungefär som budgeterat. Inga större skillnader.

Världsmästeriet gick ungefär som budgeterat. Inga större skillnader.

Valberedningen hade lägre utgifter på intervju, annars ingen skillnad mellan utgifter och intäkter.

JämlikA har lagt ytterst lite pengar, p.g.a. de har varit inaktiva en stor del av året. 

Vidare förklarar Tove Hellerström att de har fokuserat på att hålla koll på Sexmästeriet och Phøset, 
då dessa utskotts budgetar historiskt sett har varit mer svajiga genom åren.

§8. Revisorernas berättelse för samma tid

Nellie Salgård, revisor för 2017, presenterar sig själv. De kommenterar vad Calle och Tove precis 
presenterat. Hon förklarar vad revisionsberättelse samt ansvarsfrihet innebär. Sammanfattningsvis 
har det blivit ett stort plus-resultat, vilket är ett problem då sektionens bedrivs som en ideell 
förening. De tycker det är roligt att Sexets resultat är positivt, men de borde använda 
budgetposterna Glädje och Tack mer. NärU:s utgifter var gamla fakturor, vilka bör följas upp 
tidigare för att undvika oväntade avgifter. Kul att Phøset har fått in tillräckligt mycket spons. Tråkigt 
att behöva lägga tid på att hitta kandidater till HT-mötet. Styrelsen har dock utfört mycket bra saker, 
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med sin nya hemsida och mailadresser. De ser även positivt med att man startat ett alumninätverk, 
samt översatt styrelsedokument på engelska. De ser positivt ut på hur SRA har hanterat 
situationen med ateljéerna. Dock tråkigt att utskottet haft svårt att hitta medlemmar. Det är tydligt 
att vissa utskott har lättare att värva medlemmar än andra. En potentiell förklaring till detta kan 
vara att de historiskt sett alltid går i vågor.

Revisorerna föreslår mötet…

... att fastställa A-sektionens Balansräkning för 2017.

... att bevilja ansvarsfrihet för 2017 års sektionsstyrelse.

§9. Fastställande av föregående års balansräkning

Calle Sandberg redogör för 2017 års balansräkning.

Mötet beslutar att fastställa A-sektionens Balansräkning för 2017.

§10. Frågan om ansvarsfrihet

Tim Djärf frågar ifall mötet har några frågor.

Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet 2017 års sektionsstyrelse.

§11. Förslag till resultatsdisposition

Tim Djärf tydliggör att resultatdisposionen är den som Calle Sandberg tidigare presenterade.

Mötet beslutar att bifalla det utskickade förslaget om resultatsdisposionen

Calle Sandberg gör ett förslag till bokslutsdisposition. För att klara av de stora inkomsterna föreslås 
det att föra över 50 000 till fonder istället för 30 000 som tidigare har budgeterats. Totalt sett har vi 
gått 15 000 kr plus, 50 000 kr i fonderna, vilket har gett ett resultat på drygt 68 000 kr.

P.g.a. frågor angående budget förklarar Tim Djärf formalia för hur budgeten sätts.

§12. Revidering av innevarande budget

Sektionsstyrelsens kassör Ludvig Werstam redogör för den föreslagna budgetrevideringen för 
verksamhetsåret 2018.

Ludvig och tidigare sittande kassörer har höjt posten för funktionärstack. Posten Glädje har krympt. 
På oväntade utgifter skulle de vilja göra en ny revidering på den befintliga revideringen, nämligen 
ta tillbaka den till hur den var tidigare. Karnevalen kostade mycket mindre än vad den budgeterats 
till.

Posten Uncasual tas bort, då den inte haft några intäkter.

Arkipelago har omreviderats till 25 000 då den kostade 24 000 i år.

Budgeten för tygmärken har sänkts från 16 500 till 13 000 eftersom förra året var ett bra 
försäljningsår och intäkterna blev ca 13 000.

InfU funkar bra, men glädjen har sänkts, eftersom den i år varit mycket lägre än budgeterat. Detta 
har gjorts generellt för flera utskott.
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Phøsets budget har reviderats till att dra in ytterligare 5000 i intäkter, p.g.a. förra årets stora 
intäkter. 

Sexet är budgeterat att dra in 55 000, men har hittills dragit in 1700 kr. Detta förklaras med att de 
inte fick serveringstillstånd till årets första bar. Eftersom nollningen inte förväntas gå sämre 
kommande år, så har Sexets budget omreviderats för att likna föregående årets nollning mer.

Tim Djärf förklarar formalia för hur budgeten kan påverkas.

Frågor

Matilda Gustafsson undrar varför posterna Glädje & Tack sänks för flera utskott, om målet 
är att öka omsättningen. Ludvig informerar att dessa poster inte kommit i närheten av de 
summorna som är budgeterade. Matilda fortsätter fråga ifall Arkipelagos utgifter sänkts för 
att det var så det gick förra året. Ludvig bekräftar detta. Matilda frågar ifall styrelsen är 
säkra på SVL:s delvis indragna bidrag till nollningen. Henrietta bekräftar. Matilda frågar ifall 
budgeten har som avsikt att Sexmästeriets barer skall gå plus-minus-0. Ludvig svarar att de 
flesta barer har gjort detta förut. Karoline Müller informerar om att de tidigare gått något 
plus.

Tim Djärf yrkar på paus i mötet

Mötet beslutar att bifalla Tim Djärfs förslag om paus.

Frågor (fortsättning)

Calle undrar hur mycket styrelsens revideringsansvariga har varit i kontakt med utskotten. 
Ludvig svarar att frågan har gått ut till utskottsordförande på styrelsemöten, där 
utskottsordföranden förväntats föra information vidare till respektive utskotts medlemmar. 

Calle frågar ifall det inte är konstigt att det är resultatet som är det centrala som får styra 
hur kommande års budgetering till tack, för att ett utskott råkar ha missbedömt budgeten ett 
år. Henrietta förklarar att meningen med revideringen är inte att att sektionen ska föra en 
agenda, utan att för att siffrorna på pappret ska stämma.

Diskurs

Petra tycker att alla medlemmar bör ha en fast budgetpost för Tack och Glädje, även om 
det inte brukar spenderas.

Petra Renström yrkar på att…

…alla utskott ska sätta 100 kr i glädje per medlem och 200 i tack per medlem.

Tove tycker det är naivt att revidera om en budget för drastiskt baserat på ett tidigare enskilt 
verksamhetsår.

Tove Hellerström yrkar på att…

…i budgeten för Styrelsen 2018 behålla budgetposten för “Reserv” (4000 kr),  
“Glädje” till (3000) och “Oväntade utgifter” till (4000) 
(TH1)

…i budgeten för NärU 2018 behålla posten “Arkipelago” i utgifter till 40 000. 
(TH2)
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…I budgeten för InfU behålla posten "Tack" (1500 kr) och "Glädje" (4000 kr) 
(TH3)

…i budgeten för Sexmästeriet inte genomföra några revideringar.  
(TH4)

…i budgeten för Styrelsen ändra utgifter för "Funktionärstack" till 16500 kr 
(TH5)

…i budgeten för CeremU 2018 öka posten “Övrig Försäljning” i inkomster till 2000  
(TH6)

…i budgeten för CeremU 2018 öka posten "Övrigt " till 2500  
(TH7)

Styrelsens revideringsförslag gällande styrelsebudget ställs mot (TH1). 
Mötet beslutar att bifalla Toves yrkande.

Styrelsens revideringsförslag gällande styrelsebudget ställs mot (TH2). 
Mötet beslutar att bifalla Toves yrkande.

Styrelsens revideringsförslag gällande styrelsebudget ställs mot (TH3). 
Mötet beslutar att bifalla Toves yrkande.

Styrelsens revideringsförslag gällande styrelsebudget ställs mot (TH4). 
Mötet beslutar att bifalla Toves yrkande.

Styrelsens revideringsförslag gällande styrelsebudget ställs mot (TH5). 
Mötet beslutar att bifalla Toves yrkande.

Styrelsens revideringsförslag gällande styrelsebudget ställs mot (TH6). 
Mötet beslutar att bifalla Toves yrkande.

Styrelsens revideringsförslag gällande styrelsebudget ställs mot (TH7). 
Mötet beslutar att bifalla Toves yrkande.

§13. Motioner

Angående titeln ”Nominering till Hedersmedalj” 
Isaac Rescala, ordförande för CeremU, presenterar sig själv samt redogör för motionen.

Frågor

Diskurs

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet

Angående titeln ”Nominering till Hedersmedalj” 
Isaac Rescala presenterar sig själv samt redogör för motionen.

Frågor

Diskurs

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet
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§14.Tidigare motioner ang. ändring i stadgarna

Angående titeln ”Offentligörande av förslag från Valberedningen”

Petra Renström presenterar sig själv samt redogör för motionen.

Frågor

Carl Tengström frågar ifall det är värt att sätta upp på anslagstavlan, då det tidigare bifallits 
en motion som tog bort sekreterarens behov att sätta upp fysiska kopior av mötesprotokoll. 
Petra svarar att samma fråga har tagits upp vid ett tidigare terminsmöte, men eftersom alla 
inte har Facebook, samt att det inte ses som ett större problem ur miljösynpunkt då 
dokumentet sätts upp två gånger per år, bör fysiska kopior fortsätta sättas upp.

Tim Djärf frågar ifall mötet kan lägga ihop alla att-satser i klump.

Mötet beslutar att ta alla att-satser i en klump.

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet

§15. Propositioner

Angående titeln ”Entledigande av jämlikhetsombud”

Henrietta Munter redogör för motionen.

Frågor

Diskurs

Mötet godkänner revisorernas beslut om entledigande av Frida Ryrholm

Angående titeln ”Entledigande av vice ordförande”

Henrietta Munter redogör för motionen.

Frågor

Diskurs

Mötet godkänner revisorernas beslut om entledigande av Elin Fritz

Angående titeln ”Entledigande av kassör”

Henrietta Munter redogör för motionen.

Frågor

Diskurs

Mötet godkänner revisorernas beslut om entledigande av Henrik Pregler

Angående titeln ”Fyllnadsval av vice ordförande”

Henrietta Munter redogör för motionen.
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Frågor

Diskurs

Mötet godkänner styrelsens fyllnadsval av Isaac Rescala

Angående titeln ”Fyllnadsval av kassör”

Henrietta Munter redogör för motionen.

Frågor

Diskurs

Mötet godkänner styrelsens fyllnadsval av Ludvig Werstam

Tim Djärf yrkar på paus i mötet

Mötet beslutar att bifalla Tim Djärfs förslag om paus

Angående titeln ”Byte av inval mellan AktU-ordförande och SRA-ordförande”

Henrietta Munter redogör för motionen.

Frågor

Diskurs

Den tidigare AktU-ordförande för 2015 tycker detta är ett mycket bra beslut.

Tim frågar ifall mötet kan lägga ihop alla att-satser i klump.

Mötet beslutar att ta alla att-satser i en klump.

Mötet beslutar att bifalla propositionen.

§16. Tidigare propositioner ang. ändring i stadgarna

Angående titeln ”Förtydligande av fyllnadsval”

Tove Hellerström redogör för motionen.

Frågor

Diskurs

Mötet beslutar att bifalla propositionen för andra läsningen.

§17. Val av Valberedningens ordförande

Tim Djärf föreslår att varje kandidat presenterar sig max 5 min, får frågor max 5 min samt oändlig 
diskussion

Linus föreslår samma förslag som Tim Djärf, men att tiden för frågor skall vara 10 min.

Oviss acklamation.
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Votering.

Mötet beslutar att varje frågestund skall vara 5 min.

Tim Djärf frågar ifall kandidater till samma post ska få samma frågor, fri frågeställning tillåts.

Mötet beslutar genom acklamation att tillåta fri frågeställning.

Tim frågar ifall mötet vill diskutera kring hur vi vill undgå stadgarna för att tillåta fri nominering

Mötet beslutar att tillåta fri nominering.

Dante Zillicaus nominerar Tobias Almén till Valberedningens Ordförande. Mötet återkommer efter 
att Dante styrker Tobias villighet att anta posten.

§18. Val av funktionärer

- Jämlikhetsombud

Posten har fått in en kandidat, Elsa Andersson. Ingen motkandiderar.

Elsa Andersson presenterar sig och förklarar att hon går andra året på arkitektur. Hon 
tycker frågorna är viktiga och intressanta. I dagsläget drivs de flesta såna frågor av Femark. 
De flesta studenter som är intresserade av jämlikhetsfrågor är med där. Hon tror att hon 
kommer bli en bra en brygga, särskilt eftersom hon har varit aktiv där. Dessutom kan 
studenter på industridesign inte vara med i Femark, vilket JämlikA däremot tillåter.

Frågor

Petra Renström presenterar valberedningens motivering.

Diskurs

Mötet beslutar att välja Elsa Andersson till Jämlikhetsombud

- NärU-ordförande

Posten har fått in en kandidat, Maria Oscarsson. Ingen motkandiderar.

Maria Oscarsson är inte närvarande p.g.a. sjukdom, men Petra berättar om en presentation som 
Maria har skrivit till henne:

”Jag är intresserad av posten som NärU ordförande då jag har tyckt att det har vart väldigt 
roligt att vara engagerad i NärU  det gångna året. Det har varit väldigt lärorikt att ta kontakt 
med företag och på så sätt kunna bidra till en bättre relation mellan företagen och 
studenterna. Nästa år skulle jag i så fall fokusera på att stärka kontaktnätet med 
industridesigns företag, då vi redan har ett relativt stort nätverk med arkitektföretag. Och på 
så sätt kunna ordna fler evenemang för industridesigns studenterna och se till att 
designföretag blir uppmärksammade om Arkipelago och vill delta!”

Frågor (ställs till Petra)

Petra Renström presenterar valberedningens motivering.

Diskurs
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Mötet beslutar att välja Maria Oscarsson till NärU-Ordförande

- AktU-ordförande

Posten har fått in en kandidat, Agnes Svensson. Olivia Kornfält motkandiderar.

Agnes Svensson presenterar sig och förklarar att hon går första året på ID. Hon har varit 
med i AktU sedan i höstas. Genom AktU blev hon vagnschef, vilket fått henne att bli mer 
engagerad. Hon vill bli AktU-ordförande för att hon ser en stor potential, vilken hon tycker är 
outnyttjad. Hon tror att fler kan komma att vilja vara med i AktU. Om ett par månader är det 
Sångarstriden. Hon var inte med där, men hon har lite idéer på hur sektionen ska få fler att 
engagera sig i detta event. Bl.a. kan man ha en större uppstart, där folk kan komma och 
hänga, typ Singstar, för att folk ska veta vad det handlar om. Alla kanske inte vill göra allt, 
hon tycker att mötena var lite ineffektiva. Hon tror att om man styr upp lite mer kommer fler 
vilja engagera sig. Dessutom vill hon göra fler saker än Sångarstriden. Det hade hon satsat 
mest på som ordförande. Hon vill också sitta med i styrelsen då detta är en bra erfarenhet, 
och dessutom kul.

Frågor

Olivia Kornfält presenterar sig och förklarar att hon går första året på arkitektur. Hon tänkte 
börja med varför hon fick upp ögonen för AktU. Det började på nollningen, där phaddrarna 
förklarade om alla aktiviteter som pågår på sektionen. Genom CeremU blev hon väldigt 
taggad på att bli aktiv. Sångarstriden tyckte hon var hur kul som helst. Hon vill utveckla A-
sektionens aktivitetsnivå. Hon hoppas att sektionen kommer kunna fylla bussen på Tandem 
genom tidig marknadsföring och aktiviteter för att att tagga igång. Hon gillar traditioner, men 
är intresserad av nya aktiviteter. Har kollat på vad andra sektioners aktivitetsutskott har 
gjort, och hade gärna inlett relationer med dessa. Har dock inga konkreta förslag på detta. 
Förslag på aktiviter hon har är pubquiz och utflykter till i Skåne. Eftersom ettor och tvåor har 
tenta samtidigt, kunde man ha en gemensam aktivitet för detta. På det kallare halvåret 
kunde man ordna aktiviteter som passar det halvåret. Oavsett position vill hon engagera sig 
mer i utskottet.

Frågor

Petra Renström presenterar valberedningens motivering av Agnes Svensson.

Diskurs

Mötet är positiva till båda kandidater.

Tim Djärf yrkar på streck i debatten.

Mötet beslutar att godkänna streck i debatten

Sluten votering.

Mötet beslutar att välja Agnes Svensson till AktU-Ordförande

- InfU-ordförande

Posten har fått in en kandidat, Veronica Larsson. Ingen motkandiderar.

Veronica Larsson presenterar sig och förklarar att hon pluggar första året på arkitekt. Hon 
gick med i InfU på i början av första året, då hon ville få en inblick i grafisk design. Det är en 
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av anledningarna till att hon söker. Hon vet att många är intresserade av grafisk design, 
men är villiga att lära sig mer om ämnet. Därför kommer hon fortsätta det arbete som InfU 
har startat i att ha en workshop som InfU ska hålla. Hon påpekar dessutom hur viktigt hon 
tycker det för sektionen att ha ett informationsutskott. 

Frågor

Petra Renström presenterar valberedningens motivering.

Diskurs

Mötet beslutar att välja Veronica Larsson till InfU-Ordförande

- SRID-ordförande

Posten har fått in en kandidat, Anna-Maria Nilsson. Ingen motkandiderar.

Anna-Maria Nilsson presenterar sig och förklarar att hon studerar första året på ID. Hon har 
suttit med i SRID sen i höstas och tycker det är jättekul att påverka sin utbildning, vilket är 
precis det hon tänker göra ifall hon skulle bli ordförande.

Frågor

Petra Renström presenterar valberedningens motivering

Diskurs

Mötet beslutar att välja Anna-Maria Nilsson till SRID-Ordförande

- Hustomte

Posten har inte fått någon kandidat. Tor Möller kandiderar till den vakantsatta posten.

Tor Möller presenterar sig och förklarar att hon studerar andra året på arkitekt. Han säger 
att han gillar ordning och reda. Vidare förklarar han att många kanske kan tro annorlunda, 
men detta är något som han dementerar. Han tror att han har kompetensen som behövs för 
att bli en alldeles utmärkt tomte. 

Frågor

Mötet beslutar att välja Tor Möller till Hustomte

§17. Val av Valberedningens ordförande

Dante Zilliacus nominering av Tobias Almén fortsätter då den nominerade har infunnit sig på mötet.

Tobias Almén presenterar sig och förklarar att han studerar andra året på industridesign.  
Han jobbar väldigt mycket, därför syns han inte så mycket. När han blev tillfrågad av Petra 
var han lite tveksam till posten till en början, men sen kände han att han ändå ville vara 
kvar inom sektionen. Därför söker han nu posten till Valberedningens ordförande.

Mötet beslutar att välja Tobias Almén till Valberedningens Ordförande

§19. MOFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 22:31
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Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Dóra Csapó

Mötesordförande - Tim Djärf                                             Justeringsperson - Hanna Jonson
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