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Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 
Plats: Stora Hörsalen IKDC  
 

 

§1. SOFMÖ 
Sektionsordförande Matilda Lundqvist förklarar mötet öppnat 17.46.  
 

§2. Val av mötesordförande 
Sektionsstyrelsen föreslår Tim Djärf som mötesordförande.  

Mötet beslutar  

att välja Tim Djärf till mötesordförande.  
 
§3. Val av mötessekreterare 
Tim Djärf föreslår Katarina Ahnborg till mötessekreterare.  
 
Mötet beslutar  

att välja Katarina Ahnborg till mötessekreterare.  
 
§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Matilda Lundqvist föreslår Kajsa Unéus och Elias Cox.  
 
Mötet beslutar 

att välja Kajsa Unéus och Elias Cox till justeringspersoner tillika rösträknare.  
 
§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande 
Tim Djärf bekräftar att mötet har blivit behörigt utlyst. 
 



 

Mötet beslutar  

att fastslå mötet som behörigt utlyst. 
 
§6. Fastställande av föredragningslista  

Matilda Lundqvist yrkar på  

att lägga till en punkt om godkännande av eventuella adjungeringar. 

att lägga till en punkt om fastställande av röstlängd. 

att lägga till en punkt om nomineringar till hedersmedalj. 

 

Tim Djärf yrkar på  

att lägga till en punkt med meddelanden. 

Mötet beslutar  

att bifalla samtliga yrkanden och fastslå föredragningslistan med föreslagna 
ändringar. 

 
§7. Fastställande av röstlängd 

Rikard Ostrand informerar att det finns 27 röstberättigade personer på mötet. 
 
Mötet beslutar  

att fastställa röstlängden till 27. 
 
§8. Godkännande av eventuella adjungeringar 

Tim Djärf föreslår att adjungera enligt lista nedan. 

● Tim Djärf 
● Axel Syrén 
● Katja Eftring 

Mötet beslutar  

att adjungera enligt lista. 
 

§9. Meddelanden  

Katja Eftring och Axel Syrén meddelar att det går att söka funktionär till kåren på tlth.se/lediga, att KFS 
håller en attitydundersökning, att det finns ny info från kåren gällande corona samt att kårhuset kommer byta 
accessystem. 

 



 

§10. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret  
Sektionsordförande 2019, Mia Tjus, och Kassör 2019, Isaac Rescala Larsson, redogör för 2019 års 
verksamhetsberättelse respektive bokslut och resultatrapport. 
 
Styrelsen 2019 föreslår att resultatet fördelas mellan reparationsfonden, arrangemangsfonden och 
investeringsfonden.  
 
§11. Revisorernas berättelse för samma tid  
Revisor för första halvåret 2019, Henrietta Munter, redovisar revisionsberättelsen. 
 
Revisorer 2019 föreslår mötet att bevilja ansvarsfrihet för 2019 års sektionsstyrelse. 
 
§12. Fastställande av föregående års balansräkning  

Revisorer 2019 yrkar på  

att fastställa 2019 års balansräkning. 
 

Mötet beslutar  

att fastställa 2019 års balansräkning. 
 

§13. Frågan om ansvarsfrihet  

Mötet beslutar  

att bevilja ansvarsfrihet för 2019 års sektionsstyrelse. 
 

§14. Förslag till resultatdisposition  

Isaac Rescala Larsson yrkar på  

att utföra resultatdispositionen så som den föreslogs 
 
Mötet beslutar  

att utföra resultatdispositionen så som den föreslogs. 
 

Mötet beslutar  

att ajournera mötet 5 min. 
 

§15. Revision av innevarande budget  
Kassör Elin Vilhelmsson redogör för den föreslagna budgetrevideringen för verksamhetsåret 2020. 

Frågor 
Emma Thorman frågar om revideringen av budget för phaddergrupperna.  



 

Elin Vilhelmsson svarar att det är borttaget då mycket har behövt skäras ned på, på grund av den rådande 
situationen. 

Frej Östbrink frågar om arkipelago är framskjutet.  
Elin Vilhelmsson svarar att det inte kommer ske någon ny mässa under 2020, men att NärU ska försöka 
hålla fler lunchföreläsningar.  
Matilda Lundqvist meddelar att det beslutet togs för att en höstmässa inte ska konkurrera med vårens 
mässa nästa år.  

Frej Östbrink tror det blir svårt att dra in 95.000 på NärU med endast lunchföreläsningar.  
Hannes Gärdenfors påpekar att budgeten kan fungera som verksamhetsberättelse, att man kan se glappet 
och budgetera efter det 
Frej Östbrink anser istället att kommande styrelser inte behöver se tillbaka på just denna budget. 

Frej Östbrink undrar varför merch-budgeten har ökat.  
Elin Vilhelmsson svarar att leveransen är påväg och budgeten är baserad på offerten.  

Frej Östbrink undrar varför det har tillkommit så många budgetposter för balen. 
Balgeneral Henrietta Munter går igenom de olika budgetposterna. 

Tove Hellerström undrar om nedskärningen av glädjebudget har skett i förhållande till utskottens storlek. 
Elin Vilhelmsson svarar att alla utskott har ungefär lika stor summa på glädje och tack. 

 
Diskussion 
Frej Östbrink anser att det ska bli en minusbudgetering för i år. 

Elin Vilhelmsson lyfter att om den ändringen görs ska det även till en post för ekonomiskt stöd för att 
klara året. 

Tim Djärf uppmanar att skicka in yrkanden, samt påpekar att det ej kommer vara svårt att förklara våren 
2020 på grund av Covid-19 viruset.. 
 
Mötet beslutar  

att ajournera mötet 5 min. 
 
Mötet tillbaka. 
 
Styrelsen yrkar på  

att Arkipelago budgeteras till 50 000.  

att i styrelsens budget lägga till ny budget på "Ekonomiskt stöd" på 30 000. 

 
Frej Östbrink yrkar på  

att styrelsen därefter får befogenhet att täcka underskott i företagskontot med medel från sektionens 
samtliga fonder, så de finner detta lämpligt. 



 

 
 

Mötet beslutar  

att Arkipelago budgeteras till 50 000. 
 

Mötet beslutar  

att i styrelsens budget lägga till ny budget på "Ekonomiskt stöd" på 30 000. 
 

Mötet beslutar  

att bifalla Frejs yrkande. 
 

Mötet beslutar  

att bifalla den framvaskade budgeten för verksamhetsåret 2020. 
 

Det reviderade resultatet för 2020 hamnade på -47 350 kr. 
 
§16. Tidigare motioner ang. Ändring i stadgarna  

16.1. Motion angående namnbyte för världsmästeriet (andra läsningen) 
Världsmästare 2019, Elin Vilhelmsson, redogör för motionen då motionärerna ej är närvarande. 

Världsmästeriet föreslår mötet besluta att Världsmästeriet/World Masters byter namn till Internationella 
Utskottet/International Commitee. 
 
Elin Vilhelmsson presenterar styrelsens motionssvar. 
Sektionsstyrelsen yrkar på 

att i stadgarna ändra Världsmästeriet till Internationella Utskottet, i följande: §12.1, §12.11, 
§12.11.1 och §12.11.2. 

att i reglementet ändra Världsmästeriet till Internationella Utskottet i följande: §4.1, Titeln 
för Kap 18, §18.1 och §18.2. 

 
Diskussion. 
 
Mötet beslutar  

att bifalla motionen i sin helhet. 
 
§17. Propositioner samt tidigare propositioner ang. ändring i stadgarna 



 

17.1. Proposition angående reglerat antal styrelsesammanträden 
Matilda Lundqvist presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att i reglementet Kap 4 Sektionstyrelsen, § 4.2 Åligganden ändra 
från ”att under läsperioderna hålla styrelsemöte (formellt eller informellt) minst en gång 
varannan vecka.” 
till ”att under terminerna hålla styrelsemöte minst tre gånger.” 
 

Frågor 
Kajsa Unéus undrar varför just tre gånger.  

Matilda Lundqvist svarar att det följer kåren, vilket även andra sektioner gör. 

Mia Tjus undrar vilken indikation siffran 3 kommer ge till kommande styrelser. 
Matilda Lundqvist svarar att hon inte tror att kommande styrelser kommer välja att ses endast tre 
gånger. 

 
Diskussion 
Tim Djärf informerar om att antalet tre valdes till kåren efter hur många möten som krävs för att driva 
minsta möjliga verksamhet. 

 
Mötet beslutar  

att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
17.2. Proposition angående protokollförda möten 
Matilda Lundqvist presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar  

att sammanträdesprotokoll föres vid minst tre av sektionsstyrelsens sammanträdanden. 

att det ej åligger utskott att föra sammanträdesprotokoll. 

att i stadgan Kap 9 Protokoll, §9.2 Övriga ändra 

från “Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll 
signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.” 
till “Sammanträdesprotokoll föres vid minst tre, och alla beslutsfattande, av 
sektionsstyrelsens sammanträden. Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet 
justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet vald justeringsman inom 7 
läsdagar efter sammanträde.” 

 
att i stadgan Kap 11 Sektionsstyrelsen, §11.12 Protokoll ändra 

från “Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.” 



 

till “Sammanträdesprotokoll föres vid minst tre, och alla beslutsfattande, av 
Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets sekreterare.” 

 
att i reglementet Kap 10 Utskottsordföranden, §10.1 Åligganden stryka 

“att tillse att protokoll förs vid utskottssammanträden enligt stadgarnas §9.2.” 
“att tillse att protokoll anslås på sektionens anslagstavla samt arkiveras enligt stadgarnas 
§9.3” 

 
Frågor 
Tove Hellerström undrar över formuleringen. 
 
Diskussion 
Filip Lundquist anser att det kan vara bra att det finns krav för minsta antal. 
 
Tim Djärf föreslår att stryka “minst tre, och” i 3e och 4e att-satsen, och att vi idag endast röstar om 
stadgeändringar vilket är 3e och 4e att-satsen. Vid nästa terminsmöte gör styrelsen tillyrkanden, och 
ändrar i den första att-satsen. I höst tar vi andra läsningen för stadgan, samt reglementesändringar. 
 
Styrelsen jämkar sig med förslaget.  
 
Att-sats 3 och 4 med föreslagna ändringar: 
 

att i stadgan Kap 9 Protokoll, §9.2 Övriga ändra 

från “Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll 
signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.” 
till “Sammanträdesprotokoll föres vid alla beslutsfattande, av sektionsstyrelsens 
sammanträden. Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet 
justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet vald justeringsman inom 7 
läsdagar efter sammanträde.” 

 
att i stadgan Kap 11 Sektionsstyrelsen, §11.12 Protokoll ändra 

från “Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.” 
till “Sammanträdesprotokoll föres vid alla beslutsfattande, av 
Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets sekreterare.” 

 
Mötet beslutar  

att bifalla att-sats 3 och 4 med föreslagna ändringar för första läsningen. 
 

17.3. Proposition angående införandet av gruppen FramtidA 
Clara Karlsson presenterar propositionen.  



 

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar  

att till mandatperiod 2021 starta gruppen FramtidA. 
 
Frågor 
Tove Hellerström undrar varför vi röstar för detta just nu. 

Clara Karlsson svarar att först tänkte vi att det behövde in i stadgan, men det behövs det inte. 
Mia Tjus påpekar att det kan vara intressant att se hur intresset ser ut idag 

Kajsa Unéus undrar över en eventuell undersökning av uppstartandet. 

Kajsa Unéus undrar vad “grupp” innebär. 
Clara Karlsson svarar att det är samma som med JämlikA. 

 
Diskussion 
Tim Djärf undrar om det ska bli en intressekoll som yrkande istället. 
 
Tove Hellerström yrkar på  

att styrelsen till höstterminsmötet 2020 undersöker förutsättningarna för att starta gruppen 
FramtidA. 

 
Styrelsen jämkar sig med yrkandet. 

 
Mötet beslutar  

att bifalla Tove Hellerströms yrkande. 
 

17.4. Proposition angående uppdelning av Vice Ordförande och Ordförande 

för Ceremoniutskottet (andra läsningen) 
Clara Karlsson presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att till mandatperiod 2021 dela posterna Vice ordförande och Ordförande för 
Ceremoniutskottet. 

att i stadgan Kap 11 Sektionstyrelsen, §11.2 Sammansättning lägga till CeremU-ordförande 
i listan av utskottsordförande 

att i stadgan §12.9 CeremU - §12.9.1 Sammansättning ändra 
från “Ceremoniutskottet består av Vice Ordförande, som är utskottets ordförande, samt 
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets reglemente.” 

till “Ceremoniutskottet består av CeremU-ordförande, som är utskottets ordförande, samt 
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets reglemente.” 

 



 

Mötet beslutar 

att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

17.5. Proposition angående delning av Vice Ordförande och Ordförande för 

Ceremoniutskottet 
Clara Karlsson presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att i stadgan Kap 12 Utskott, §12.9 CeremU, §12.9.2 Åligganden stryka 
“samt att hålla kontakten med sektionens alumner.” 
 

att i reglementet Kap 4 Sektionsstyrelsen, §4.1 Sammansättning lägga till 
CeremU-ordförande i listan av utskottsordförande 
 
att i reglementet Kap 6 Vice Ordförande, §6.2 Åliggande stryka 

“att i enlighet med detta reglementes Kap 17 samt stadgarnas §12.10.1 vara sammankallande 
utskottsordförande för CeremU.” 

 
att i reglementet Kap 6 Vice Ordförande, §6.2 Åliggande lägga till följande 

“att vid avsaknad av representant till kårens valnämnd fylla posten.” 
“att ansvara för sektionens anmodningar och inbjudningar i samarbete med andra 
eventuella arrangörer enligt föreskrifterna i policydokumentet för anmodningar och 
inbjudningar.” 
“att ansvara för att hålla kontakten med sektionens alumner och i samarbete med annat 
lämpligt utskott inom sektionen anordna aktiviteter dit alumner kan bjudas in.” 
“att vara styrelserepresentant i FramtidA” 

 
att i reglementet Kap 16 CeremU, §16.1 Sammansättning och val ändra 

från “Vice Ordförande väljs av höstterminsmötet. Ceremoniutskottet bör vidare bestå av 
erforderligt antal övriga funktionärer, dock rekommenderas minst två (2) stycken. Valen 
görs av sektionsstyrelsen, där utskottsordförande, Vice Orförande, bereder valet.” 
till “CeremU-ordförande väljs av höstterminsmötet. Ceremoniutskottet bör vidare bestå av 
erforderligt antal övriga funktionärer, dock rekommenderas minst två (2) stycken. Valen 
görs av sektionsstyrelsen, där CeremU-ordförande, bereder valet.” 

 
att i reglementet Kap 16 CeremU, §16.2 Åliggande stryka 

“att ansvara för sektionens anmodningar och inbjudningar i samarbete med andra 
eventuella arrangörer enligt föreskrifterna i policydokumentet för anmodningar och 
inbjudningar.” 
“att ansvara för att hålla kontakten med sektionens alumner och i samarbete med annat 
lämpligt utskott inom sektionen anordna aktiviteter dit alumner kan bjudas in.” 

 



 

att i reglementet Kap 16 CeremU, §16.2 Åliggande ändra 
från “att Vice Ordförande efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse 
och testamente.” 
till “att CeremU-ordförande efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse 
och testamente.” 

 
Frågor 
Tove Hellerström undrar vad motiveringen är för att vice ordförande ska ansvara för anmodningar. 

Clara Karlsson ansåg det rimligt att dela upp åliggande på det sättet. 

Mia Tjus undrar vad för åligganden som kommer kvarbli för CeremU-ordf.  
Clara Karlsson redogör för åliggandena. 

 
Diskussion 
Tim Djärf föreslår att endast att-sats 1 tas idag. 

Tove Hellerström lyfter att det i reglementet finns en lista på poster som ska väljas på HTM, vilket det 
inte fanns att-sats om att ändra. 

Tove Hellerström meddelar att hennes styrelse hade tanken att poängen var att avlasta presidiet från 
CeremU-uppgifter, alltså anmodningar.  

Hannes Gärdenfors säger att anmodningar var något han gjorde själv, och tog mycket tid från arbete 
med CeremU. 
Clara Karlsson säger att hon har gjort anmodningar i rollen som vice. 

Elin Vilhelmsson påpekar att mötet även borde rösta igenom reglementesändringar för att kunna 
valbereda posten till hösten. 

Tim Djärf svarar att man alternativt kan utgå från tänkta reglementesändringar när man valbereder. 
 

Styrelsen yrkar på 

att i fjärde att-satsen stryka  
“att vara styrelserepresentant i FramtidA” 
“att ansvara för att hålla kontakten med sektionens alumner och i samarbete med annat 
lämpligt utskott inom sektionen anordna aktiviteter dit alumner kan bjudas in.” 

 
Tove Hellerström yrkar på 

att i reglementet Kapitel 3 Sektionsmöte, §3.3 Höstterminsmöte lägga till "K. CeremU-ordförande" 
 
 

Mötet beslutar 

att bifalla att-sats 1 för en första läsning. 
 



 

Mötet beslutar 

att bifalla att-satser 2-7 med styrelsens ändringar. 
 

Mötet beslutar 

att bifalla Toves yrkande. 
 
 

Mötet beslutar 

att ajournera mötet i 15 minuter. 
 
17.6. Proposition angående ordensband för presidiet 
Matilda Lundqvist presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att tillåta presidiemedlemmar och presidiemedlemmar emeriti bära ett ordensband 
bestående av ett bredare band i lila med en tunnare, svart rand i mitten. 

att i reglementet Kap 1 Teknologia, §1.6 Medaljer och Ordensband, §1.6.1 Ordensband 
ändra 

från “A-sektionens ordensband skall bestå av ett band i lila med en tunnare, svart rand i 
mitten. Bärande av ordensband regleras i policydokumentet för sektionens medaljer och 
insignier.” 
till “A-sektionens ordensband skall bestå av ett band i lila med en tunnare, svart rand i 
mitten. Presidiemedlemmar och presidiemedlemmar emeriti får bära ordensband 
bestående av ett bredare band i lila med en tunnare, svart rand i mitten. Bärande av 
ordensband regleras i policydokumentet för sektionens medaljer och insignier.” 

 
Mötet beslutar 

att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

17.7. Proposition angående funktionärers mandattid 
Matilda Lundqvist presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att i reglementet Kap 11 Studieråden (SRA & SRID), §11.2 Mandattid stryka 
“Mandatperiod för samtliga funktionärer i Studierådet för Arkitektur och för samtliga 
funktionärer i Studierådet för Industridesign är tiden från första juli till sista juni 
följande år.” 

 
att i reglementet Kapitel 12 NärU, §12.2 Mandattid stryka 

“Mandatperiod för samtliga funktionärer i 



 

Näringslivsutskottet är tiden från första juli till sista juni följande år.” 
 
att i reglementet Kap 14 AktU, §14.2 Mandattid stryka 

“Mandatperiod för samtliga funktionärer i Aktivitetsutskottet är tiden från första januari 
till sista december följande år.” 
 

att i reglementet Kap 15 InfU, §15.2 Mandattid stryka 
“Mandatperiod för samtliga funktionärer i 
Informationsutskottet är tiden från första juli till sista juni följande år.” 

 
att i reglementet Kap 19 Jämlikhetsombud, §19.2 Mandattid stryka 

“Mandatperiod för Jämlikhetsombud är tiden från 
första juli till sista juni följande år.” 

 
Mötet beslutar 

att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

17.8. Proposition angående entledigande av funktionärer 
Matilda Lundqvist presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att i stadgan Kap 16 Funktionärer, §16.5 Entledigande ändra 
från “Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.” 
till “Funktionär kan entledigas av utskottsordförande eller sektionsstyrelse.” 

 
Frågor 
Tim Djärf undrar hur styrelsen resonerar ifall att utskottsordförande entledigar en person pga att den inte 
gillar den entlidigade.  

Matilda Lundqvist svarar att i sådant fall kanske den entledigade personen känner sig orättvist 
behandlad och kan ta det till styrelsen. 

Tove Hellerström anser att man ger utskottsordf. väldigt mycket makt.  
 
Diskussion 
Frej Östbrink föreslår att entledigande kan ske i samråd mellan funktionär och utskottsordf., och i annat 
fall måste det gå genom styrelsen. 

Tim Djärf tycker att stadgan ska behållas som den är. 

Tove Hellerström tycker att stadgan ska behållas som den är. 
 
Tim Djärf föreslår att behålla stadgan som den är och avslå propositionen.  

 



 

Mötet beslutar 

att avslå propositionen. 
 
17.9. Proposition angående uttag av pengar ur investeringsfonden 
Clara Karlsson presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att ta 12 000 kr ur investeringsfonden till budgetposten inköp i sexmästeriet. 
 

Frågor 
Kajsa Unéus undrar hur mycket bestick det rör sig om. 

Tova Sinobad svarar att det är 220 bestick. 
 
Mötet beslutar 

att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
17.10. Proposition angående uttag av pengar ur jubileumsfonden 
Clara Karlsson presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att ta 17 000 kr ur jubileumsfonden till jubileumsbalen. 
 

Mötet beslutar 

att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
17.11. Proposition angående A-sektionens policy (andra läsningen) 
Clara Karlsson presenterar propositionen.  
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar 

att i stadgar lägga till ett nytt Kapitel 20 Policy enligt följande, 
“KAP 20 POLICY 
§20.1 Innehåll 
Policyn behandlar rutiner och beslut kring sektionens verksamhet för vägledning och 
beslutsunderlag kring frågor som inte täcks i sektionens stadgar och reglemente. 

 
§20.2 Ändring 
Ändring kan ske på sektionsmöte med enkel (1/2) majoritet. Ändringsförslag skall ha 
inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.” 

 
att justera nuvarande Kap. 20 Upplösning till att bli Kap. 21. 

att lyfta ut samtliga policydokument ur reglementet för att skapa ett nytt styrdokument 



 

kallat Policy som hittas där reglemente och stadgar finnes. 
 
Mötet beslutar 

att bifalla propositionen i sin helhet för en andra läsning. 
 

§18. Röstning om hedersmedalj 

Matilda Lundqvist redogör innebörden av hedersmedalj, samt hur röstningsprocessen går till. Det kommer 
ske genom sluten votering och då röstningen ska baseras på nominering ska ingen diskussion föras innan 
röstning. Enkel majoritet gäller. 

Frågor 
Mia Tjus undrar hur blir det för de nomineringar som är väldigt korta. 

Clara Karlsson hänvisar till policyn. 

Tove Hellerström meddelar att det i något dokument står att CeremU ställer sig bakom nomineringarna och 
bereder valet 

Hannes Gärdenfors lyfter en diskussion som har förts kring det.  
 
Diskussion 
Isaac Rescala Larsson föreslår att i en diskussion bara framföra positiva saker.  

Mia Tjus föreslår att stryka de nominerade vars nomineringar ej är tillräckliga för att rösta om. 
Clara Karlsson svarar att CeremU är skyldiga att lyfta alla nominerade på sektionsmötet.  

Tim Djärf föreslår att hålla en kortare diskussion huruvida den nominerade är lämplig, och efter det rösta. 

Hannes Gärdenfors undrar om alla nominerade ska få delta i andra nominerades diskussioner. 
Tim Djärf svarar att för att likna ett val så ska alla delta i diskussion, förutom den nominerade. 
 

--- 
 
Anteckning: 
Under diskussion framgick problematiken med korta nomineringar som enda grund för omröstning. För detta 
möte löstes det genom att tillåta kortare diskussion om alla nominerade. För framtida möten skall det ses 
över hur nominering och eventuell diskussion ska gå till. 
 
Isaac Rescala Larsson 
Clara Karlsson läser upp nominering. 

Diskussion. 
 

Mötet beslutar 

att låta Isaac Rescala Larsson motta A-sektionens hedersmedalj. 
 



 

Lovisa Eriksson 
Clara Karlsson läser upp nominering. 

Diskussion. 
 
Mötet beslutar 

att låta Lovisa Eriksson motta A-sektionens hedersmedalj. 
 
Tove Hellerström 
Clara Karlsson läser upp nominering. 

Diskussion. 
 
Mötet beslutar 

att låta Tove Hellerström motta A-sektionens hedersmedalj. 
 
Matilda Gustafsson 
Clara Karlsson läser upp nominering. 

Diskussion. 
 
Mötet beslutar 

att låta Matilda Gustafsson motta A-sektionens hedersmedalj. 
 
Henrietta Munter 
Clara Karlsson läser upp nominering. 

Diskussion. 
 
Mötet beslutar 

att låta Henrietta Munter motta A-sektionens hedersmedalj. 
 
Mötet beslutar 

att ajournera mötet i 5 minuter. 
 
Hannes Gärdenfors 
Clara Karlsson läser upp nominering. 

Diskussion. 
 
Mötet beslutar 

att låta Hannes Gärdenfors motta A-sektionens hedersmedalj. 



 

 
Frej Östbrink 
Clara Karlsson läser upp nominering. 

Diskussion. 
 
Mötet beslutar 

att låta Frej Östbrink motta A-sektionens hedersmedalj. 
 

§19. Val av Valberedningens Ordförande  
Tim Djärf föreslår tillvägagångssätt för valprocess för alla val:  

Utan motkandidatur: presentation 3min, frågor 5min, diskussion 10 min. 
Med motkandiatur: presentation 5min, frågor 5min, diskussion 20 min 
Vakantsatt post tillåter spontankandidatur. 

 
Mötet beslutar 

att följa Tims förslag. 
 

Valberedningens Ordförande 
Isaac Rescala Larsson nominerar Melker Eriksson. 
 
Melker Eriksson presenterar sig själv. 
 
Frågor. 

Diskussion. 
 

Mötet beslutar 

att välja Melker Eriksson till Valberedningens Ordförande 20/21. 
 

§20. Val av Inspektor  
Ett förtydligande görs gällande att mandatperioden för inspektor sträcker sig över två år och att inspektor 
väljs på udda år, men att detta är ett fyllnadsval.  

Styrelsen presenterar sin motivering för kandidat Nina Falk Aronsen. 
 
Diskussion. 
Tim Djärf föreslår att göra valet med acklamation. 
 
Mötet beslutar 

att välja Nina Falk Aronsen till Inspektor 20/21. 



 

 
Mötet beslutar 

att ajournera mötet i 5 minuter. 
 
§21. Val av funktionärer  
Valberedningens ordförande presenterar valberedningen. 
 
Elin Vilhelmsson yrkar på  

att justera röstlängden.  
 

Rikard Ostrand informerar att det finns 24 röstberättigade personer på mötet. 
 
Mötet beslutar  

att fastställa röstlängden till 24. 
 

21.1. Val av Jämlikhetsombud  

Johanna Adlerton Fredlund presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald. 
Frågor. 

Valberedningen presenterar sin motivering. 

Diskussion. 

Tim Djärf föreslår att göra valet med acklamation. 
 

Mötet beslutar 

att välja Johanna Adlerton Fredlund till Jämlikhetsombud 20/21. 
 

21.2. Val av NärU-ordförande  
Lovisa Markus presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald. 
Frågor. 

Valberedningen presenterar sin motivering. 

Diskussion. 

Tim Djärf föreslår att göra valet med acklamation. 

 
Mötet beslutar 

att välja Lovisa Markus till NärU-ordförande 20/21. 
 



 

21.3. Val av SRA-ordförande  
Frida Bergström presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald. 
Frågor. 

Valberedningen presenterar sin motivering. 

Diskussion. 

Tim Djärf föreslår att göra valet med acklamation. 
 

Mötet beslutar 

att välja Frida Bergström till SRA-ordförande 20/21. 
 

21.4. Val av InfU-ordförande  
Posten är vakantsatt.  
 
Mötet beslutar 

att gå vidare utan åtgärd. 
 

21.5. Val av SRID-ordförande  

Valberedningens förslag, Ellen Hallberg, är inte närvarande på mötet så valberedningens ordförande läser 
upp ett brev som Ellen har skickat till mötet. 
 
Valberedningen presenterar sin motivering. 

Diskussion 

Tim Djärf föreslår att göra valet med acklamation. 
 

Mötet beslutar 

att välja Ellen Hallberg till SRID-ordförande 20/21. 
 

21.6. Val av Hustomte  
Felix Teneberg presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli vald. 
Frågor 

Valberedningen presenterar sin motivering. 

Diskussion. 

Tim Djärf föreslår att göra valet med acklamation. 
 

Mötet beslutar 



 

att välja Felix Teneberg till Hustomte 20/21. 
 
§22. MOFMA  
Mötesordförande Tim Djärf förklarar mötet avslutat 23.47. 
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