
Protokoll

Höstterminsmöte 2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Stora hörsalen, IKDC

§1. SOFMÖ

Sektionsordförande Elvira Stålhammar förklarar mötet öppnat 17.31.

§2. Val av mötesordförande

Elvira Stålhammar föreslår Stina Regnér som mötesordförande.

Mötet beslutar
att välja Stina Regnér till mötesordförande.

§3. Val av mötessekreterare

Stina Regnér föreslår Cornelia Sundell till mötessekreterare.

Mötet beslutar
att välja Cornelia Sundell till mötessekreterare.

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stina Regnér föreslår Erik Skans Mächs och Agnes Humling.

Mötet beslutar
att välja Erik Skans Mächs och Agnes Humling till justeringspersoner
tillika rösträknare.

§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Elvira Stålhammar informerar att kallelsen kom ut 23 läsdagar innan mötet och



handlingarna presenterades 6 läsdagar innan mötet.

Mötet beslutar
att fastslå mötet som behörigt utlyst.

§6. Fastställande av föredragningslista

Elvira Stålhammar redogör för den befintliga föredragningslistan.

Elvira Stålhammar yrkar
att lägga till §8 Genomgång av E-vote samt justera föredragslistan därefter.

Mötet beslutar
att fastslå föredragningslistan med tilläggsyrkande.

§7. Adjungeringar

● Stina Regnér
● Lowe Barany

Stina Regnér yrkar att adjungera i klump.

Mötet beslutar
att adjungera klumpen.

§8. Genomgång av E-vote

Elvira Stålhammar går igenom hur röstningssystemet E-vote fungerar.

§9. Fastställande av röstlängd

Mötet beslutar

Att fastställa röstlängden till 33.

§10. Meddelanden

Lowe Barany, aktivitetssamordnare från Teknologkåren berättar om Teknologkårens verksamhet och
heltidsposter. Kåren studiebevakar LTH och består av 11 heltidare. I söndags valdes sex personer in men det
finns ännu vakanta poster. Om ni vill söka posterna kontakta någon från Teknologkåren.



Elvira Stålhammar läser upp meddelande från husprefekt Monica Johnsson;

Äntligen kan huset börja användas fullt ut igen efter 2 år av restriktioner. Det innebär bl a att
mikrovågsugnarna som stått i multirummen flyttas tillbaka till Mässen. Kaffebryggarna får vara kvar men
endast om de används i uttag med timer. Fint om ni kan sprida detta till alla A-studenter!

Ta också gärna tillfället att diskutera hur ni från studenthåll kan vara med och skapa en bra kultur i huset så
att vi nu kan ha öppna kreativa rum och lätt-verkstäder.

Vi har märkt att många studenter inte har erfarenhet av hur multirummen, Ateljén och Blackbox används och
att delade lokaler bygger på eget ansvar. Självklart ska ni studenter alltid

- ta hand om era modeller (upp på hyllor eller ta hem)

- ta undan allt restmaterial (återvinningsrum alt återvinningskärl)

- slänga allt skräp

d v s alltid lämna ytor fria för andra som kommer efter.

Det är ytterst en fråga om hållbarhet och brandsäkerhet men handlar lika mycket om att kunna ha ett levande
och öppet hus. Vad kan ni göra för att få detta att funka bättre?

Ser fram emot bra samtal framöver!

§11. Öppnande för spontankandidatur till vakanta poster

Ordförande Elvira Stålhammar meddelar att InfU ordförande och NärU ordförande är vakantsatta.

Stina Regnér yrkar på

att öppna för spontankandidaturer fram tills punkt 20.

Mötet beslutar

att öppna för spontankandidaturer fram tills punkt 20

§12. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret

Jasmina Wierzbicka och Simon Stråle redogör för 2021 verksamhetsberättelse, bokslut och resultatrapport.

Verksamhetsberättelse: Första halvåret präglades mycket av corona. Många extrainsatta möten om hur
sektionen skulle ställa sig till situationen hölls. Höstterminen inleddes med en nollning var styrelsen höll
utskottssafari, varav vissa utskott hade lite problem med att hitta nya medlemmar. Flera evenemang hölls i
alla utskott, arbetet började drivas mer normalt då samhället började öppna upp igen. Ny projektgrupp
GympA röstades igenom under HTM.



Bokslut: Simon Stråle visar och berättar om balansrapporten 2021, den har gått mycket plus.

Elvira Stålhammar yrkar

att ta matpaus i 10 minuter. (kl 18.10 - 18.20).

Mötet beslutar
att ajournera mötet i 10 min.

Mötet återupptas kl 18.20.

Simon Stråle fortsätter med att visa resultatrapporten 2021.

§13. Revisorernas berättelse för samma tid

Clara Karlsson redovisar revisionsberättelsen och föreslår att bevilja ansvarsfrihet för 2021 års
sektionsstyrelse. Clara berättar om vilket jobb revisorerna gör. Clara berättar att förra året var mycket bättre
än de hade räknat med. Pga av pandemi var det svårt att förutspå hur mycket sektionen kommer dra in, därför
gick det med plus under hösten då allt öppnades upp igen. Revisorerna uppmanar styrelsen att börja fungera
som verksamhetsplan.

§14. Frågan om ansvarsfrihet

Clara Karlsson yrkar

att bevilja sektionsstyrelsen 2021 ansvarsfrihet.

Mötet beslutar

att bevilja sektionsstyrelsen 2021 ansvarsfrihet.

§15. Förslag till resultatdisposition

Simon Stråle presenterar förslag till resultatdisposition.

Mötet beslutar

att bifalla resultatdispositionen.



Frågor

Simon Stråle undrar om jubileumsfonden gick mer back än förväntat.

Tova Sinobad svarar att räkningen för jubileumsbudgeten inklusive medaljerna är inte klar än, men
uppskattar att den skulle ha gått back 90 000kr. Detta år kommer det gå mindre i back än 90 000kr, vilket
beror på att de fick vissa saker gratis.

Tova Sinobad funderar om fonden är lite hög men ändrar sig sen och anser att 110 000 i jubileumsfond låter
ganska rimligt med tanke på hur mycket som gick åt i år.

Clara Karlsson anser att det är bra att ha mycket pen gar i jubileumsfonden och att den inte borde dras ner.

Sofie Gruvesäter frågar Simon när arrangemangfonden användes senast.

Simon Stråle svarar att han inte vet exakt svar men kan kolla upp.

Diskussion

Embla Westman undrar om det finns mening i att lägga till ännu mer i jubileumsfonden för säkerhetsskull,
eftersom det är jubileumsbal igen om redan 3 år.

Clara Karlsson svarar att om vi vill arrangera en bal om 3 år kan vi inte gå back 10 000. Clara håller därför
med Embla att jubileumsfonden kan höjas.

Embla Westman yrkar

att ändra fördelningen av fonder till

Jubileumsfonden 35000 kr

Arrangemangsfonden 5000 kr

Investeringsfonden 13913,66 kr

Reparationsfonden 5000 kr

Mötet beslutar

att bifalla Embla Westmans yrkande.



§16. Revision av innevarande budget

Simon Lennartsson, Elvira Stålhammar och Sarah Camitz redogör för den föreslagna budget revideringen för
verksamhetsåret 2022.

Clara Karlsson frågar vem som har gjort revideringen.

Simon Lennartsson svarar att han tillsammans med Elvira Stålhammar och Sarah Camitz har haft
revideringsmöten med alla utskottssordförande, men hela styrelsen står bakom revideringsförslaget.

Frågor

Matilda Ingvast Wennerström frågar om sångarstriden har 3000kr i budget varje år.

Simon Lennartsson svarar ja.

Tova Sinobad frågar om karnevalsbudgeten inte användes alls.

Simon lennartsson svarar att den var ägnad till karnevalskön men att den slutligen inte användes.

Sofie Gruvesäter frågar om något används från studiebesöksbudgeten.

Simon lennartsson svarar att den beräknas användas i höst.

Tova Sinobad berättar att hon tror att phadderkickoffesbudgeten behöver vara hög för att ha råd med lophtet
och snacks.

Elvira Stålhammar berättar att phadderkickoffen kommer hållas tillsammans med någon annan sektion och
därmed kan budgeten sänkas.

Sofie Gruvesäter undrar om lokaler behöver ha så hög budget.

Sarah Camitz svarar att de har kollat på lokalpriser och den behöver va så hög för att kunna hyra lokaler vid
två tillfällen.

Diskussion

Clara Karlsson frågar om vi ska köra budget för budget.

Stina Regnér svarar det är enklast så.

Clara Karlsson anser att tack och glädje inte borde sänkas. Clara fortsätter med ceremus budget och anser att
50 000 kr för ouvvar är väldigt högt, förra året såldes ouvvar för 30 000 kr. Clara frågar om detta beror på att
ouvvarna såldes slut under nollningen.



Matilda Ingvast Wennerström svarar att det var några nollor som inte fick köpa ouvve för att det tog slut.

Clara Karlsson undrar vad beräknad vinst är.

Elvira Stålhammar svarar att de räknar med att sälja 120 ouvvar under nästa nollning.

Matilda Ingvast Wennerström svarar att de har räknat med 140 nollor under nollningen och att det därför är
rimligt att ha 120 sålda ouvvar som mål.

Clara Karsson anser att budgeten då anses rimlig. Hon fortsätter med att märkesbudgeten är ganska hög.
Ceremus bästa försäljning hittills var under 2019 och då såldes det för 26 000kr. Clara frågar om budgeten är
endast till för påfyllnad eller om det ska beställas helt nya märken för då kostar det mer.

Hugo Börrén svarar att minst 3 nya märken ska beställas detta år.

Elvira Stålhammar svarar att ceremu ordförande har räknat väldigt noga på hur mycket som måste köpas in.
under de senaste åren har många budgetposter i ceremu ökat och därför blev budgeten satt så hög.

Clara Karlsson svarar att den nu inte låter orimligt hög, men hon anser fortfarande att den är för hög.

Hilda johansson berättar att infu har möten 2 gånger i veckan och om det då ska köpas fika från glädje
budgeten så kommer det inte räcka. Hon tycker därför den budgeten är för låg.

Embla Westman säger att om propositionen om arkipelagos projektgrupp går igenom kommer det även
påverka närus budget.

Tova Sinobad säger att en senare kan påverka budgeten om den behöver ändras.

Clara Karlsson anser att öka glädje och tack, samt arkipelagos tack.

Embla Westman frågar om phösets matutgift och varför den sänkts.

Matilda Ingvast Wennerström svarar att en del av utgifterna sätts på ceremus budget.

Tova Sinobad är orolig att om en drar ner på lunchföreläsningsbudget för mat så blir företagen mindre
taggade på att hålla föreläsningar för att det inte lockar tillräckligt med folk. Hon fortsätter och anser att 2500
kr är lite mycket för arrangemang.

Sofie Gruvesäter som gjorde mackor förra året säger det gick bra.

Matilda Ingvast Wennerström säger att styrelsen bett phöset att dra ner lite här och där i budgeten. Angående
peppet kommer de hålla intersektionella event och ett eget event som behöver pengar från arrangemang
utgifter.

Carl Jakobsson säger att tanken var att ge peppet frihet att kunna ordna vettiga event och inte behöva skrapa
ihop.



Hugo Börrén säger som föredetta peppare så låter 2000kr väldigt rimligt och att de behövde skrapa ihop
pengar från egen ficka förra året.

Clara Karlsson frågar om phaddergruppsmärken ska kosta mindre detta år eftersom det ser konstigt ut i
budgeten och vill få det förtydligat.

Matilda Ingvast Wennerström säger att detta år ska phöset beställa phaddergruppsmärken och de vill sträva
efter att minska utgifter för phaddrar då det kostar en del att vara phadder.

Embla Westman frågar varför vårfårfiolsalternativ inte står med.

Elvira Stålhammar svarar att vårfårfiolslasquen har tagits bort och var satt som 0kr i år eftersom det var
jubileumsbal.

Embla Westman frågar varför arkipelago baren minskat.

Sofie Gruvesäter svarar att 16 000kr är orimligt högt för ett evenemang som inte får sälja alkohol.

Anna Hulteberg funderar över intäkter.

Sofie Gruvesäter svarar att de vill omsätta mindre pengar för att göra nollningen tillgänglig för fler personer.
Det är lika mycket verksamhet men för mindre omsättning, dvs servera billigare mat och dryck.

Embla westman säger att en kan söka pengar för arrangemang inför nollningen om så behövs med tanke på
att CEQ har sänkts. Det kan vara bra att visa för skolan att vi får in mer än bara CEQ.

Tilde Sääf säger att tanken nästa år är att få igång fler evenemang och hon är okej med den nya budgeten.

Embla Westman föreslår att inför kommande år eventuellt dela upp arrangemang i mindre undergrupper.

Sofie Gruvesäter undrar varför ena studierådet går back och den andra nollar.

Elvira Stålhammar säger att srid får in mindre pengar men har fler evenemang, samt att de inte har CEQ som
post och därmed har de mer som går tillbaks till studenterna.

Ebba Wågman säger att med tanke på att de har blivit fler i utskottet jämlika stämmer inte glädje och tack.

Elvira Stålhammar svarar att det känns rimligt att ändra det nu och utgå från hur många som är aktiva just nu.

Tova Sinobad noterar att balen är genomförd och budgeten var det bästa de kunde göra för stunden.

Clara Karlsson säger att hon vill ta hjälp av Elvira Stålhammar och Simon Lennartsson för att ta fram ett nytt
revideringsförslag.

Edwin Svensson yrkar



att få en budgetpost på 250kr till Hustomte.

Clara Karlsson yrkar

att ajournera mötet i 30 minuter.

Hilda Johansson säger det är bättre att ajournera först 15 minuter och sen lägga till tid om det behövs mer.

Ändringyrkande att ajournera mötet i 20 minuter.

Mötet beslutar

att bifalla ändringsyrkandet ajournerat i 20 minuter. (19.49)

Mötet återupptas kl 20.10.

Tova Sinobad yrkar

att ajournera mötet i ytterligare 15 minuter.

Mötet beslutar att ajournera mötet i ytterligare 15 minuter. (20.11)

Mötet återupptas kl 20.45.

Ändringsyrkandet av revideringsförslaget gås igenom.

Matilda Ingvast Wennerström säger att arrangemanget är för lågt för att hålla något evenemang utöver två
cykelfester.

Clara Karlsson säger att en cykelfest redan har hållts och att det är rimligt med tanke på aktus förra utgifter.

Matilda Ingvast Wennerström undrar varför det ändrades i phösets budget och varför nolleglädje höjdes och
vanliga glädje och tack sänktes.



Clara Karlsson svarar att det är en del av glädje under nollningen och för att glädje och tack har mycket
högre än andra utskotts tack och glädje.

Matilda Ingvast Wennerström anser att det inte är rimligt att sänka phösets totalbudget.

Clara Karlsson uppmanar Matilda Ingvest-Wennerström att skicka in eget budgetförslag som yrkande och
betonar att alla utskott ska hjälpas åt inom sektionen.

Tova Sinobad frågor hur den nya revideringen förhåller sig till att gå minus.

Clara Karlsson säger att det känns rimligt så länge budgeten inte går mer än 10 000kr i minus.

Matilda Ingvast Wennerström yrkar

att ändra phösets budget så att Nolleglädje behålls som tidigare budget på 750kr och att oväntade utgifter
höjs med 880kr till 4880kr.

Matilda Ingvast Wennerström drar tillbaka yrkandet.

Matilda Ingvast Wennerström yrkar

att slå fast den framvaskade budgeten med de nya föreslagna ändringarna.

Matilda Ingvast Wennerström drar tillbaka yrkandet.

Edwin Svensson jämkar sig med sitt yrkande.

Matilda Ingvast Wennerström yrkar

att lägga till en post som heter övrigt i phösets budget och yrkar därmed att övrigt höjs med 880kr.

Clara Karlsson jämkar sig med phösets yrkande.



Matilda Ingvast Wennerström drar tillbaka yrkandet.

Matilda Ingvast Wennerström yrkar

att behålla den framvaskade budgeten med följande tillägg:

Budgetposten övrigt höjs med 880kr

Clara Karlsson frågar var pengarna kommer ifrån.

Matilda Ingvast Wennerström svarar att pengarna har tagits från några olika budgeter i phöset totalabudget.

Tova Sinobad yrkar

att revidera den framvaskade budgeten under phöset på budget posten övrigt från 2880 till 2200.

Sarah Camitz yrkar

att dra streck i debatten.

Mötet beslutar

att mötet drar streck i debatten.

Tova Sinobad berättar att hon tog fram yrkandet för att hon anser att övrigt budgeten hon tog fram räcker väl.

Sarah camitz yrkar

att utföra sluten votering.

Matilda Ingvast Wennerström drar tillbaka sitt yrkande.



Matilda Ingvast Wennerström yrkar

att den framvaskade budgeten fastställs med följande tillägg:

Budgetposten övrigt höjs med 380kr

Budgetposten lunchföredrag höjs med 500kr

Mötet beslutar

att gå vidare till sluten votering mellan Tovas framvaskade budget och Matildas framvaskade budget.

Röstningen är avslutad.

Justeringspersonerna meddelar att båda valen har exakt lika många röster.

Stina Regnér meddelar att en ny röstning kommer äga rum.

Röstningen är avslutad och justeringspersonerna meddelar att Tovas framvaskade budget fick flest röster.

Mötet beslutar

att gå vidare till röstning mellan originalbudgeten och Tovas framvaskade budget.

Röstningen är avslutad och justeringspersonerna meddelar att Tovas framvaskade budget fick flest röster.

Mötet beslutar

att Tovas framvaskade budget godkänns.

§17. Entledigande och fyllnadsval

Embla Westman presenterar entlediganden. Elvira Stålhammar presenterar fyllnadsvalen.



17.1. Entledigande av Ordförande studierådet arkitektur

Elvira Stålhammar informerar om Fabian Koppers entledigande från posten som Ordförande studierådet
arkitektur.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Fabian Koppers som Ordförande
studierådet arkitektur för tiden 13 januari 2022 - 30 juni 2022.

17.2. Entledigande av Ordförande för Valberedningen

Elvira Stålhammar informerar om Frida Bergström entledigande från posten som Ordförande för
Valberedningen.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Frida Bergström som Ordförande
för Valberedningen för tiden 20 januari 2022 - 30 juni 2022.

Mötet beslutar
att bifalla  propositioner i klump.

17.3. Fyllnadsval av Kassör

Elvira Stålhammar informerar om fyllnadsvalet av Simon Lennartsson till posten som Kassör 2022.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Simon Lennartsson som kassör för tiden 24
februari 2022 - 31 december 2022.

17.4. Fyllnadsval av Ordförande för Valberedningen

Elvira Stålhammar informerar om fyllnadsvalet av Måns Sjöwall till posten som Ordförande för
Valberedningen 2022.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Måns Sjöwall som Ordförande för
Valberedningen för tiden 10 februari 2022 - 30 juni 2022.



17.5. Fyllnadsval Sekreterare

Elvira Stålhammar informerar om fyllnadsvalet av Cornelia Sundell till posten som Sekreterare 2022.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Cornelia Sundell som Sekreterare för tiden 13
januari 2022 - 31 december 2022.

17.6. Fyllnadsval Ordförande studierådet arkitektur

Elvira Stålhammar informerar om fyllnadsvalet av Tilde Sääf till posten som Ordförande studierådet
arkitektur 2022.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Tilde Sääf som Ordförande studierådet arkitektur
för tiden 27 januari 2022 - 30 juni 2022.

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i klump.

§18. Propositioner

18.1. Proposition angående att lägga in undergruppen Peppet i Phøset

Elvira Stålhammar presenterar propositionen

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att           i reglementet Kap 17 Phøset §17.1 Sammansättning och val lägga till

Phøset skall välja in mellan en (1) och två (2) övriga funktionärer, så kallade
øverpeppare. Valet görs av sektionsstyrelsen och valbereds av Phøset.

Øverpepparen/na väljer sedan med hjälp av Phøset in Peppare och utgör tillsammans
med dom undergruppen Peppet. Peppets antal medlemmar skall i stort överensstämma
med kårens nolleuppdrag.

att i reglementet Kap 17 Phøset §17.2 Åligganden lägga till

Det åligger Peppet



att hjälpa Phøset anordna nollningen

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.

18.2. Proposition angående att hela Phøset ska skriva testamente och

verksamhetsberättelse

Elvira Stålhammar presenterar propositionen

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att           i reglementet Kap 17 Phøset §17.2 Åligganden ändra

att Øverphøset efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse och
testamente.

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.

18.3. Proposition angående att samtliga invalda sexmästare ska skriva testamente

Elvira Stålhammar presenterar propositionen

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att           i reglementet Kap 13 Sexmästeriet §13.2 Åligganden ändra

att Sexmästaren efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse och
testamente.

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.

18.4. Proposition angående att stryka Sexmästeriets budgetpost

“Vårfårfiolsalternativ”

Elvira Stålhammar presenterar propositionen

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att           i reglementet Kap 13 Sexmästeriet §13.2 lägga till

Det åligger sexmästeriet att, de år det inte är jubileumsbal, anordna en Vårfårfiolsgasque.

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.



§19. Motioner

19.1. Motion angående skapade av projektgrupp för Arkipelago

Nils Strömberg, Lovisa Markus, Embla Westman presenterar motionen.

Embla Westman yrkar

att i reglementet Kapitel 24 Projektgrupper lägga till följande,

§24.3.2 ARKIPELAGO

Den främsta arbetsuppgiften är att årligen anordna arbetsmarknadsmässan Arkipelago.

§24.3.2.1 Verksamhetsår

Arkipelagos verksamhetsår sträcker sig från den 1 april till 31 mars.

§24.3.2.2 Sammansättning och val

Arkipelagos projektledare väljs av styrelsen under vårterminen, där den tidigare projektledaren
bereder valet. Projektledaren bereder valet av sin arbetsgrupp av funktionärer som väljs in av
styrelsen.

§24.3.2.3 Kontaktperson

Arkipelagos kontaktperson i styrelsen är Ordförande för näringslivsutskottet.

§24.3.2.4 Åligganden

att         verka för att hålla en arbetsmarknadsmässa som är för intresse för studenter på sektionens
olika utbildningar.

att         främja medlemmarnas möjligheter till praktik.

att         åtminstone inom sig utdela följande posten ekonomiansvarig.Att inom gruppen utdela
lämpliga ansvarsområden.

att        genom projektledaren hålla kontakten med den nationella studentsammanordnaren för
Arkipelago Sverige (Sveriges Arkitekter) och projektledare för Arkipelago på de andra skolorna i
Sverige.

att        genom projektledaren handha kontakten med TLTHs mässkollegie.



att        genom ekonomiansvarig bistå och avlasta sektionens Kassör vad gäller mässans ekonomi.

att        efter avslutat verksamhetsår skriva testamente och verksamhetsberättelse.”

Frågor

Matilda Ingvest-Wennerström frågar vad som händer om en ordförande för projektgruppen inte
hittas.

Embla Westman svarar att ordförande posten då blir vakantsatt och att arbetet ska fortsätta ändå.

Ordförande Elvira Stålhammar presenterar sektionsstyrelsens motionssvar.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att bifalla motionen i sin helhet

att motionärerna  Nils Strömberg, Lovisa Markus samt Embla Westman bereder första valet.

att i reglementet Kapitel 24 Projektgrupper lägga till följande,

§24.3.2 ARKIPELAGO

Den främsta arbetsuppgiften är att årligen anordna arbetsmarknadsmässan Arkipelago.

§24.3.2.1 Verksamhetsår

Arkipelagos verksamhetsår sträcker sig från den 1 maj till 30 april.

§24.3.2.2 Sammansättning och val

Arkipelagos tidigare projektledare bereder valet för nästkommande projektledare, denna väljs in
genom styrelsen innan verksamhetsåret är slut den 30 april. Den nya projektledaren bereder valet
av sin arbetsgrupp av funktionärer under vårterminen, vilka väljs in genom styrelsen.

§24.3.2.3 Kontaktperson

Arkipelagos kontaktperson i styrelsen är Ordförande för näringslivsutskottet.

§24.3.2.4 Åligganden

att      verka för att hålla en arbetsmarknadsmässa som är för intresse för studenter på sektionens
olika utbildningar.



att      främja medlemmarnas möjligheter till praktik genom arbetsmarknadsmässa.

att      utdela lämpliga ansvarsområden inom gruppen och utdela posten ekonomiansvarig.

att      genom projektledaren hålla kontakten med den nationella studentsammanordnaren för
Arkipelago Sverige (Sveriges Arkitekter) och projektledare för Arkipelago på de andra skolorna i
Sverige.

att      genom projektledaren handha kontakten med TLTHs mässkollegie.

att      genom ekonomiansvarig bistå och avlasta sektionens Kassör vad gäller mässans ekonomi.

att      efter avslutat verksamhetsår skriva testamente och verksamhetsberättelse.”

Diskussion

Tova Sinobad yrkar

att i proposition ”Skapade av projektgrupp för Arkipelago” först träder i kraft 10 maj.

Tova Sinobad yrkar

att i det fall en ordförande för projektgruppen inte tillsätts, faller ansvaret på ordförande för
näringslivsutskottet.

För att kunna godkänna projektgruppen måste det finnas en budget för projektgruppen.

Sarah Camitz föreslår att tills projektgruppen får sin egen budget kan projektgruppen fungera som vanligt
men att besluten måste gå via NärU som står för budgeten i nuläget.

Tova Sinobad yrkar

att projektgruppens ekonomi attesteras av näringslivsutskottet tills det att de får en egen budget.

Sarah Camitz yrkar



att ajournera mötet i 5 minuter.

Mötet beslutar

att ajournera mötet i 5 minuter.

Mötet återupptas 22.59

Mötet beslutar

att ta frågan om yrkanden i klump.

Mötet beslutar

att bifalla alla tre yrkanden.

Mötet beslutar

att bifalla vask.

Röstlängden justeras till 31 personer.

Mötet beslutar

att justera röstlängden till 31 personer.

§20. Val av Valberedningens Ordförande

Måns Sjöwall yrkar
att alla val som görs med flera kandidater görs med sluten votering.



Att i val med endast en kandidat gäller:
Anförande 3min
Frågor 3 min
Diskussion 5 min

Att i val med flera kandidater och/eller vakantsatta poster gäller:
Anförande: 5 min
Frågor: 5 min
Diskussion: 20 min
Vakanta posters kandidater behandlas som motkandidater med deras max tider.

Måns Sjöwall presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli vald.

Frågor

Presidiet presenterar sin motivering

Diskussion

Mötet beslutar
att välja Måns Sjöwall till Valberedningens Ordförande 2022.

§21. Val av funktionärer

Måns Sjöwall presenterar sig och går igenom valberedningens arbete.

21.1. Val av Jämlikhetsombud

Valberedningen presenterar sin motivering.

Sofia Magnusson presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.

Frågor

Diskussion

Mötet beslutar
att välja Sofia Magnusson till Jämlikhetsombud 22/23.

21.2. Val av SRA-ordförande

Valberedningen presenterar sin motivering.



Tilde Sääf presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.

Frågor

Diskussion

Mötet beslutar
att välja Tilde Sääf till SRA-ordförande 22/23.

21.3. Val av NärU-ordförande

Maria Xie presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.

Frågor

Diskussion

Mötet beslutar
att välja Maria Xie till NärU-ordförande 22/23.

21.4. Val av SRID-ordförande

Valberedningen presenterar sin motivering.

Aline Fleetwood-Beaumont presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.

Frågor

Diskussion

Mötet beslutar
att välja Aline Fleetwood-Beaumont till SRID-ordförande 22/23.

21.5. Val av Hustomte

Valberedningen presenterar sin motivering.

Edwin Svensson presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.

Frågor

Diskussion

Mötet beslutar



att välja Edwin Svensson till Hustomte 22/23.

21.6. Val av InfU-ordförande

Simone Tystad presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.

Frågor

Diskussion

Mötet beslutar
att välja Simone Tystad till InfU-ordförande 22/23.

§22. MOFMA

Mötesordförande Stina Regnér förklarar mötet avslutat 00.12


