Protokoll
Vårterminsmöte 2021-04-20

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Plats: Zoom

§1. SOFMÖ
Sektionsordförande Oliver Mouratidis förklarar mötet öppnat 17.48.
§2. Val av mötesordförande
Oliver Mouratidis föreslår Anton Renmark som mötesordförande.
Mötet beslutar
att välja Anton Renmark till mötesordförande.
§3. Val av mötessekreterare
Anton Renmark föreslår Embla Westman till mötessekreterare.
Mötet beslutar
att välja Embla Westman till mötessekreterare.
§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Oliver Mouratidis föreslår Erik Skans Mächs och Johanna
Ericson.
Mötet beslutar
att välja Erik Skans Mächs och Johanna Ericson till justeringspersoner
tillika rösträknare.
§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Oliver Mouratidis informerar att kallelsen kom 25 dagar innan mötet och
handlingarna 6 dagar innan mötet.

Mötet beslutar
att fastslå mötet som behörigt utlyst.

§6. Fastställande av föredragningslista
Oliver Mouratidis redogör för den befintliga föredragningslistan.
Oliver Mouratidis yrkar på
Att lägga till en punkt i föredragningslistan om godkännande av
eventuella adjungeringar.
Att lägga till en punkt i föredragningslistan om fastställande av
röstlängd.
Att lägga till en punkt i föredragningslistan om meddelanden.
Att lägga till en punkt i föredragningslistan om öppnande för
spontankandidatur till vakanta poster.
Mötet beslutar
att bifalla samtliga yrkanden och fastslå föredragningslistan med föreslagna ändringar.
§7. Adjungeringar
●
●
●

Anton Renmark
Alma Fahlén Hammar
Axel Syrén

Mötet beslutar
att adjungera Anton Renmark, Alma Fahlén Hammar och Axel Syrén.

§8. Fastställande av röstlängd
Fastställd röstlängd till 32.
§9. Meddelanden
Axel Syrén presenterar sig och kåren.
Frågor kring kåren eller heltidarposter kan skickas direkt till Axel (ui@tlth.se) eller via tlth.se/kontakt
alternativt tlth.se/sk-heltidare

§10. Öppnande för spontankandidatur till vakanta poster
Ordförande Oliver Mouratidis meddelar att Ordförande för Studierådet Arkitektur, Ordförande för
Informationsutskottet, Ordförande för Internationella Utskottet samt Hustomte saknar nominerade.
Oliver Mouratidis yrkar på
att öppna för spontankandidaturer fram tills punkt 20.
Mötet beslutar
att öppna för spontankandidaturer fram tills punkt 20.

§11. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret
Sektionsordförande 2020, Matilda Lundqvist, och Kassör 2020, Elin Vilhelmsson, redogör för 2020 års
verksamhetsberättelse respektive bokslut och resultatrapport.
Anton Renmark yrkar på att ajournera mötet fem minuter.
Mötet beslutar att ajournera mötet 5 minuter.
En faktura har fallit bort mellan bokslut och resultatrapporten, resultatrapporten i de ursprungliga
handlingarna för mötet stämmer därmed inte.

§12. Revisorernas berättelse för samma tid
Revisor 2020, Isaac Rescala, redovisar revisionsberättelsen.
Revisorer 2020 föreslår mötet att bevilja ansvarsfrihet för 2020 års sektionsstyrelse.

§13. Fastställande av föregående års balansräkning
Revisorer 2020 yrkar på
att lägga till den bortfallna fakturan i handlingarna.
att fastställa 2020 års balansräkning.
Mötet beslutar
att lägga till den bortfallna fakturan i handlingarna.
att fastställa 2020 års balansräkning.

§14. Frågan om ansvarsfrihet
Revisorer 2020 yrkar på
att bevilja ansvarsfrihet för 2020 års sektionsstyrelse.

Mötet beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för 2020 års sektionsstyrelse.

§15. Förslag till resultatdisposition
Inget beslut om resultatdisposition tas då ingen disposition kommer ske, detta pga. årets minusresultat och att
det därmed inte finns några pengar att disponera.

§16. Revision av innevarande budget
Kassör Simon Stråle redogör för den föreslagna budgetrevideringen för verksamhetsåret 2021.

Frågor
Frida Bergström frågar om studierådet arkitekturs budget och pengarna som kommer in från utskottets arbete
med CEQ. Hon har kollat på underlag från LTH och att detta underlag ska gå till granskade av
studierapporter
Simon Stråle svarar att han tolkat det som en del av sektionens budget och att denna inkomst disponeras
tillbaka till a-sektionens medlemmar.
Frida Bergström hänvisar tillbaka till information från LTH. Hon föreslår att detta omfördelas till
exempelvis tack för SRA samt för CEQ-samtalen. Ger som förslag att kolla upp med kåren hur de ser på
detta.
Ellen Hallström nämner att hon tolkar det som att dessa pengar är en betalning för det arbete som görs av
utskottet.
Frida Bergström lyfter att det känns konstigt att pengarna inte går till det som de är öronmärkta för.
Clara Karlsson frågar Frida om det hon lästes upp från LTH är ett förslag från kåren eller om det är ett
styrdokument om hur pengarna ska behandlas. Hon ger som förslag att ändra i budgeten för
nästkommande år.

Frida Bergström svarar att detta är ett förslag från LTH men att förslaget berör hur mycket pengar
studieråden ska få och inte hur pengarna ska hanteras. Hon tolkar det som att riktlinjer för hanteringen av
dessa medel redan finns hos kåren.
Elin Vilhelmsson nämner hur både SRA och SRID tidigare haft större budgetar men sedan inte använt
pengarna.
Axel Syrén, sektionens kårkontakt, förklarar att detta är pengar som kommer från LTH för arbetet för
CEQ men att han inte kan minnas att det finns något fall där kåren eller LTH gått in och styrt pengarna.
Sofie Gruvesäter frågar om utskottets arbete hade förbättrats om de fick mer pengar.
Frida Bergström nämner att utskottets verksamhet har varit beroende av den rådande situationen. Frida ser
att dessa pengar gärna går till tack för studierådet.
Adelie Centerstam lyfter att hon som medlem i SRA vill påpeka att utskottet idag har fyra medlemmar
och att utskottet inför CEQ-samtal får leta personer som kan ställa upp på dessa vilket betyder att det är
icke-medlemmar som inte får ta del av dessa pengar i form av tack.

Tove Hellerström undrar hur styrelsen ser på att det nu ligger framme två propositioner som påverkar
budgeten och att mötet nu ska rösta igenom budgeten utan att veta vad dessa propositioner innebär.
Simon Stråle svarar att dessa medel kommer från fonderna men ligger med i budgeten.
Clara Karlsson kommenterar kring projektgrupper, denna budgetpost är beroende av den proposition som
röstades igenom på HTM där det står att medel kan sökas från fonder, vilket landar i en budgetpost.
Oliver Mouratidis går igenom propositionen kring jubileumsbalen.

Diskussion
Elin Vilhelmsson anser att summan för medlemsavgiften i budgeten bör revideras för att motsvara den
summa som kommer in från TLTH.
Clara Karlsson, revisor 2021, förtydligar att revisorerna inte godkänt höjning av budgetpost för kläder för
phöset.
Simon Stråle svarar att det tidigare år varit mycket diskussion om denna budgetpost. Vissa år har den gått
igenom, men förklarar att han gärna bjuder in till en diskussion kring frågan.
Tova Sinobad, ekonomiphös 2021, förklarar att hon reviderat budgetposten efter prissättningen på
mantlarna.

Johann Adlerton Fredlund lyfter att alla utskott på sektionen fått det förmedlat från kassör att utskotten
pga rådande situation så ska sänkning av budget ske snarare än höjning. Hon lyfter att alla utskottens
budgetar bör behandlas lika.
Simon Stråle svarar att detta är ett svar på omdirigering av medel i phösets budget.
Sofie Gruvesäter lyfter att detta är något som phös-funktionärer kanske inte vill betala för och lyfter att
detta är något som phös-funktionärerna inte behöver stå för själva på andra sektioner.
Elin Vilhelmsson upplyser att detta är ett resultat av att de andra phösen har mer pengar i rörelse, något
som medför att det finns en större budget. Hon anser att det är en fråga om att inte gynna några få
sektionsmedlemmar.
Tova Sinobad nämner att det är fasta kostnader som berörs i denna fråga. Hon tycker att det är konstigt att
detta är något sektionsmedlemmar ska stå för.
Frej Östbrink lyfter att det är mycket pengar som läggs på mantlar men även styrelsetröjor. En fråga som
kan vara värd att diskutera även i framtida budgetar för sektionen.
Elvira Schackenborg Gudmundsson återkopplar till att phöset förra året drog in pengarna via studiecirklar
för phaddergrupperna.
Jasmina Wierzbicka lyfter att alla kläder som köps in för phöset är frivilliga.
Tova Sinobad argumenterar att om alla köpt in kläder så är det en nödvändighet. Frågan togs upp på ÖPK
och där tyckte man att mantlarna var en del bland phösen på LTH. Tova tycker att detta är en fråga
huruvida det ska kostar att vara med i phöset.
Lovisa Markus nämner att hela utgiftsposten för årets arkipelago låg på 12 000. Tycker att detta kan visa
på en skev balans. Fråga om mantlar är något phöset själva kan lösa för att minska kostnaden.
Tova Sinobad svarar att phöset räknat på hur lång tid det skulle ta att fixa mantlarna själva och bestämt att
det inte skulle vara en rimlig arbetsbörda.
Frida Bergström påpekar att phöset kan kolla över om det finns någon på sektionen kan hjälpa till att sy.

Elin Vilhelmsson yrkar
att i budgeten för styrelsen ändra medlemsavgifter från TLTH till 30000 då det är summan sektionen
fått in de senaste åren.
Mötet beslutar
att i budgeten för styrelsen ändra medlemsavgifter från TLTH till 30000 då det är summan sektionen
fått in de senaste åren.

Elin Vilhelmsson yrkar
att inte ändra phösets budgetpost för kläder.
Anton Renmark yrkar
att ha en sluten votering via polls.
Mötet beslutar
att ha en sluten votering via polls.
Röstlängden justeras till 35.
Mötet beslutar
att inte att inte ändra phösets budgetpost för kläder.
Anton Renmark yrkar
att ha en votering via polls.
Mötet beslutar
att ha en sluten votering via polls.

Frida Bergström yrkar
att de pengar Studieråden får in via CEQ-enkäter från LTH ska stanna i Studierådens budgetar.
Röstlängden justeras till 33.
Mötet beslutar
att de pengar Studieråden får in via CEQ-enkäter från LTH ska stanna i Studierådens budgetar.
Elin V lyfter att budgetposten för SRA i och med detta beslut även behöver ändras.
Anton Renmark yrkar
att ajournera mötet 5 minuter.
Mötet beslutar
att ajournera mötet 5 minuter.
Styrelsen yrkar

att lägga till en budgetpost på 2300 i SRAs budget för CEQ.
Röstlängden justeras till 27.
Mötet beslutar
att lägga till en budgetpost på 2300 i SRAs budget för CEQ.

Mötet beslutar
att bifalla den framvaskade budgeten för verksamhetsåret 2021.
Det reviderade resultatet för 2021 hamnade på 15 320 kr.

§17. Propositioner
17.1. Proposition angående tillägg av diskrimineringsgrunder
Jasmina Wierzbicka presenterar propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att inkludera ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck bland de diskrimineringsgrunder
som inkluderas i Jämlikhetsombudets uppgift.
att i reglementet Kap 19 Jämlikhetsombud ändra
från “Jämlikhetsombudets uppgift är att arbeta för att alla medlemmar alltid ska känna sig
välkomna på sektionen och i sin utbildning, oavsett kön, ekonomisk- eller social bakgrund,
etnisk- eller religiös tillhörighet och sexuell läggning.”
till “Jämlikhetsombudets uppgift är att arbeta för att alla medlemmar alltid ska känna sig
välkomna på sektionen och i sin utbildning, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, ålder, ekonomisk- eller social bakgrund, etnisk- eller religiös tillhörighet, sexuell
läggning eller funktionsvariation.”
Diskussion
Frida Bergström har upptäckt att det finns fel i propositionen.
Frida Bergström yrkar
att inkludera ålder, funktionsnedsättning och könsöverskridande identitet eller uttryck bland de
diskrimineringsgrunder som inkluderas i Jämlikhetsombudets uppgift.

att omformulera så att ekonomisk- eller social bakgrund skrivs efter diskrimineringsgrunderna.
från Jämlikhetsombudets uppgift är att arbeta för att alla medlemmar alltid ska känna sig
välkomna på sektionen och i sin utbildning, oavsett kön, ekonomisk- eller social bakgrund,
etnisk- eller religiös tillhörighet och sexuell läggning.
till Jämlikhetsombudets uppgift är att arbeta för att alla medlemmar alltid ska känna sig välkomna
på sektionen och i sin utbildning, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt
ekonomisk- eller social bakgrund.

Mötet beslutar
att bifalla ändringsyrkandet från Frida Bergström.
Mötet beslutar
att bifalla den framvaskade propositionen.

17.2. Proposition angående korrektur i reglementet, stadgar och policydokument
Jasmina Wierzbicka presenterar propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att då propositionen träder i kraft tillåta presidiet fram till nästkommande sektionsmöte korrigera
reglemente, stadgar samt policydokument.
att åtgärderna som tillåts är att korrigera felstavningar, placera in skiljetecken där de saknas, ta
bort felaktiga radbrytningar, korrigera paragrafnummer samt korrigera hänvisningar som refererar
till felaktig paragraf.
att sittande revisorer läser igenom och beslutar om avslag eller godkännande av korrektur.
Diskussion
Elin Vilhelmsson nämner att det inte går att ändra paragrafnummer hur som helst. Hon nämner även att
det inte krävs ett beslut för att göra ändringar i styrdokumenten för de andra delarna som propositionen
berör.
Jasmina Wierzbicka svarar att paragrafnummer bara ska ändras där det finns dubbletter etc.

Elin Vilhelmsson säger att de specifika ändringarna måste röstas igenom, dessutom två gånger för
stadgeändring.
Elin Vilhelmsson yrkar
att presidiet tillåts korrigera paragrafnummer i reglemente och policydokument som blivit felaktiga
då nya paragrafer röstats in vid tidigare sektionsmöten.
Styrelsen jämkar sig med yrkandet
Mötet beslutar
att bifalla Elin Vilhelmsons yrkande.
17.3. Proposition angående jubileumsbal
Jasmina Wierzbicka presenterar propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att styrelsen utreder möjligheten att ha den tidigare planerade jubileumsbalen, eller annat
motsvarande jubileumsfirande, för A-sektionens 55-årsjubileum.
att styrelsen tillsätter 2 balgeneraler som får i uppgift att planera jubileumsbalen.
Frågor
Johanna frågar om det är rimligt att planera en bal när vi inte vet hur läget med restriktioner kommer att
se ut i framtiden.
Erik Skans Mächs svarar att denna proposition endast berör att undersöka möjligheten att hålla en
bal.
Clara Karlsson nämner att vi redan röstat igenom budgeten som egentligen är vår verksamhetsplan
där en budget för jubileumsbalen röstats igenom.
Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.

17.4. Proposition angående att låta Sångmästarna tillhöra Sexmästeriet
Oliver Mouratidis presenterar propositionen
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att i reglementet Kap 16 Ceremoniutskottet §16.2 Åligganden stryka

“att inom sig välja en eller flera Sångmästare för att ansvara att leda sången vid
sektionsanknutna fester.”
att i reglementet Kap 13 Sexmästeriet §13.2 Åligganden lägga till
“att inom sig välja en eller flera Sångmästare för att ansvara att leda sången vid
sektionsanknutna fester.”

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.
17.5. Proposition angående valberedning av Valberedningsordförande
Oliver Mouratidis presenterar propositionen
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att I Kap 4 Sektionsstyrelsen, §4.2 Åligganden lägga till följande
“sammanställa en grupp bestående av presidiet, en (1) revisor samt en (1) medlem från
valberedningen, dock ej valberedningsordförande.”
“förbereda och genomföra intervjuer till kandidater för valberedningsordförande.”
“presentera kandidater till valberedningsordförande med tillhörande intervjumaterial på
vårterminsmötet.”

att i Kap 21 Valberedningen, §21.1 Sammansättning och val ändra
från “Valberedningens Ordförande väljs av vårterminsmötet. Valberedningen bör vidare bestå av erforderligt
antal övriga ledamöter, dock minst två (2) stycken enligt stadgarnas §6.1. Ledamöterna bör representera
skiljda årskurser och sektionens olika utbildningar.
Val av ledamöterna görs av sektionsstyrelsen, där Valberedningens Ordförande ensam bereder valet.”

till “Valberedningens Ordförande väljs av vårterminsmötet. Valberedningen bör vidare bestå av erforderligt
antal övriga ledamöter, dock minst två (2) stycken enligt stadgarnas §6.1. Ledamöterna bör representera
skiljda årskurser och sektionens olika utbildningar.
Val av ledamöterna görs av sektionsstyrelsen, där Valberedningens Ordförande ensam bereder valet.
Valberedningsordförande får inte valbereda sin efterträdare.”

att i Kap 21 Valberedningen, §21.3 Åligganden ändra

från “att alla kandidater till ordförandeposter skall intervjuas och beaktas av Valberedningen innan
Valberedningens förslag fastställes.”

till “att alla kandidater till ordförandeposter förutom valberedningsordförande skall intervjuas och beaktas av
Valberedningen innan Valberedningens förslag fastställes.”

Diskussion
Melker Eriksson, Ordförande för valberedningen 20/21, nämner att han tror att detta kommer att innebära
lite mer arbete för presidiet men att han tror att detta är en positiv förändring.
Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.
17.6. Proposition angående projektgrupper
Oliver Mouratidis presenterar propositionen
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att i reglementet Kap 24 Projektgrupper stryka
“§24.1
Sammansättning
Alla sektionens medlemmar äger rätt att ansöka till styrelsen om att starta en projektgrupp
Projektgrupper startas efter beslut av styrelsen. I förslag till beslut ska projektnamn, budget, syfte,
samt verksamhetsplan med tidsplan inkluderas. Projektet bör inte överlappa med övrig verksamhet
på sektionen och ska även vara studierelaterat eller tillföra sektionsnytta.
§24.2
Ekonomiskt stöd
Projektgrupper kan söka ekonomiskt stöd från sektionens fonder. Projekt som omfattar 5000 kr eller
mindre beslutas på styrelsemöte. Projekt över 5000 kr beslutas på sektionsmöte.
§24.3
Åliggande
Det åligger projektgrupperna: att driva projekt som gynnar sektionen och dess medlemmar att hålla
kontakten med styrelsen att efter avslutat projekt skriva verksamhetsberättelse”
att i reglementet Kap 24 Projektgrupper lägga till
“ §24.1

Temporär projektgrupp

§24.1.1
Sammansättning temporär projektgrupp
Alla sektionens medlemmar äger rätt att ansöka till styrelsen om att starta en projektgrupp.

Projektgrupper startas efter beslut av styrelsen. I förslag till beslut ska projektnamn, budget, syfte,
samt verksamhetsplan med tidsplan inkluderas. Projektet skall inte överlappa med övrig verksamhet
på sektionen och ska även vara studierelaterat eller tillföra sektionsnytta.
§24.1.2
Ekonomiskt stöd temporär projektgrupp
Projektgruppen kan söka ekonomiskt stöd från sektionens fonder.
§24.1.3
Åliggande temporär projektgrupp
Det åligger projektgrupperna: att driva projekt som gynnar sektionen och dess medlemmar att hålla
kontakten med styrelsen att efter avslutat verksamhetsår skriva verksamhetsberättelse.
§24.1.4
Upplösning temporär projektgrupp
Vid avslutat verksamhetsår upplöses gruppen om en ansökan om förlängning inte godkänns.

§24.2

Stadigvarande projektgrupp

§24.2.1
Sammansättning stadigvarande projektgrupp
Alla sektionens medlemmar äger rätt att ansöka inför sektionsmöte om att starta en projektgrupp.
Projektgrupper startas efter beslut av sektionsmöte. I förslag till beslut ska projektnamn, budget,
syfte samt verksamhetsplan inkluderas. Projektet skall inte överlappa med övrig verksamhet på
sektionen och ska även vara studierelaterat eller tillföra sektionsnytta.
§24.2.2
Ekonomiskt stöd stadigvarande projektgrupp
Projektgruppen söker ekonomiskt stöd i form av en budgetpost under sektionsmöte.

§24.2.3
Upplösning stadigvarande projektgrupp
Vid upplösning av stadigvarande projektgrupp krävs majoritetsröstning vid sektionsmöte.”

att i reglementet Kap 6 Vice Ordförande §6.2 Åligganden lägga till
“att verka som kontaktperson mellan A-sektionens styrelse och ansvarig för temporära
projektgrupper som godkänts i enlighet med KAP 24 PROJEKTGRUPPER.”

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.
§18. Val av Valberedningens Ordförande
Anton Renmark 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 Anton Renmarks förslag.

Valberedningens Ordförande
Frida Bergström presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor.
Diskussion.
Mötet beslutar att välja Frida Bergström till Valberedningens Ordförande 21/22.
Mötet beslutar
att välja Frida Bergström till Valberedningens Ordförande 2021.

§19. Val av Inspektor
Styrelsen presenterar sin motivering för kandidat Nina Falk Aronsen.
Diskussion.
Anton Renmark föreslår att göra valet med acklamation.
Mötet beslutar
att välja Nina Falk Aronsen till Inspektor 21/22 samt 22/23.

§20. Val av funktionärer
Röstlängden justeras till 30.
20.1. Val av Jämlikhetsombud
Hugo Oskarsson presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.

Diskussion
Mötet beslutar
att välja Hugo Oskarsson till Jämlikhetsombud 2021.

20.1. Val av NärU-ordförande
Nils Strömberg presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Nils Strömberg till Näru-ordförande 2021.
20.1. Val av SRA-ordförande
Inga kandidater finns.
Mötet beslutar
att vakantsätta posten som SRA-ordförande 2021.
20.1. Val av InfU-ordförande
Inga kandidater finns.
Mötet beslutar
att vakantsätta posten som InfU-ordförande 2021.
20.1. Val av SRID-ordförande
Benjamin Redin presenterar sig själv och motiverar varför den vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Benjamin Redin till SRID-ordförande 2021.
20.1. Val av Hustomte
Inga kandidater finns.

Mötet beslutar
att vakantsätta posten som Hustomte 2021.
20.1. Val av Ordförande för Internationella Utskottet
Inga kandidater finns
Mötet beslutar
att vakantsätta posten som Ordförande för internationella utskottet 2021.
§21. MOFMA
Mötesordförande Anton Renmark förklarar mötet avslutat 22.17.

Mötessekreterare - Embla Westman

Mötesordförande - Anton Renmark

Justeringsperson - Erik Skans Mächs

Justeringsperson - Johanna Ericson

RESULAT 2020
Budgeterat 2020

Revidering 2020

RESULTAT

1 Sektionsstyrelsen

-36,400

-1,400

-27518

2 Aktivitetsutskottet

-11,500

-9,500

-3716

3 Näringslivsutskottet

133,800

18,000

18413

4 Ceremoniutskottet

-19,700

-11,000

-40801

5 Informationsutskottet

-12,400

-9,400

-4933

6 Phøset

-19,250

-12,850

-10954

7 Sexmästeriet

3,000

-3,000

-4678

8 Studierådet för A

-1,500

0

4380

9 Studierådet för ID

-5,000

-1,500

2546

10 Internationella Utskottet

-9,500

-9,200

-2732

11 Valberedningen

-2,000

-1,300

-384

12 Jämlikhetsgruppen

-9,000

-6,200

-1498

Resultat

10,550

-47,350

-71,875

13 Jubileum

-62,200

-79,200

-9,844

