PROTOKOLL
Vårterminsmöte 2012-05-02

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1. SOFMÖ
2. Val av mötesordförande
Oscar Abrahamsson föreslås och väljs till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Amanda Oskarsson föreslås och väljs till mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fanny Jiseborn och Milton Runerheim föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Elaine Åhslund, A-sektionens ordförande, presenterar hur mötet har utlysts. Utlysningen har skett enligt
stadgarna, med undantag av de handlingar som har skickats ut en dag för sent, på grund av helgdagar och
valberedningen. Mötet fastslår dock mötet som behörigt utlyst.
6. Fastställande av föredragningslistan
Elaine Åhslund yrkar på förflyttning av § 15 till efter § 12. Föredragningslistan med revidering fastställs.
7. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret.
Elaine Åhslund redogör för 2011 års verksamhetsberättelse. Oscar Abrahamsson, A-sektionens ordförande för
2011, lyfter fram det gångna årets höjdpunkter, däribland uppförandet av nya stadgar, nytt reglemente,
inflyttning och festtillstånd.
8. Revisorernas berättelse för samma tid
Björn Sjöholm, föregående års revisor, redogör för 2011 års revisionsberättelse.
9. Fastställande av föregående års balansräkning
Elaine Åhslund redogör för 2011 års balansräkning.
10. Frågan om ansvarsfrihet
Mötet beslutar att ge 2011 års styrelse ansvarsfrihet, i enlighet med revisorernas rekommendation.
11. Förslag till resultatdisposition
Elaine Åhslund redovisar resultatdispositionen. Mötet godkänner resultatdispositionen.
12. Revision av innevarande budget
Elaine Åhslund redogör för budgeten, vars revideringar ger mer pengar tillbaka till sektionens medlemmar.
Mötet godkänner budgeten.

PROTOKOLL
Vårterminsmöte 2012-05-02

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

13. Entledigande
SRID-ordförande
Axel Norlander yrkar att entledigas från sin post som SRID-ordförande. Mötet beslutar att entlediga Axel
Norlander.
Kassör
Jenny Nygren yrkar att entledigas från sin post som Kassör. Mötet beslutar att entlediga Jenny Nygren.
14. Val av funktionärer
Valberedningens ordförande
Valberedningens ordförande Lina Davidsson föreslår och motiverar val av Karin Backlund. Karin presenterar
sig själv. Inga frågor till Karin att besvara.
Inga fler kandiderande finns till posten valberedningens ordförande.
Mötet beslutar att välja Karin Backlund till valberedningens ordförande för läsåret 2012/2013. Godkännande
av två övriga ledamöter till valberedningen ålägges sektionsstyrelsen.
Två övriga ledamöter till sektionsstyrelsen
Valberedningen föreslår och motiverar val av Kristina Kember. Kristina presenterar sig själv. Inga frågor till
Kristina att besvara.
Inga fler kandiderande finns till posten övrig ledamot till sektionsstyrelsen.
Mötet beslutar att välja Kristina Kember till övrig ledamot till sektionsstyrelsen för höstterminen 2012.
Valberedningen föreslår och motiverar val av David Svensson. David presenterar sig själv. Inga frågor till
David att besvara.
Inga fler kandiderande finns till posten övrig ledamot till sektionsstyrelsen.
Mötet beslutar att välja David Svensson till övrig ledamot till sektionsstyrelsen för höstterminen 2012.
Jämlikhetsombud
Valberedningen föreslår och motiverar val av Malin Wester. Malin presenterar sig själv och besvarar
mötesdeltagarnas frågor.
Inga fler kandiderande finns till posten jämlikhetsombud.
Mötet beslutar att välja Malin Wester till jämlikhetsombud för läsåret 2012/2013.
Världsmästare
Valberedningen föreslår och motiverar val av David Ottosson. David presenterar sig själv och besvarar
mötesdeltagarnas frågor.
Inga fler kandiderande finns till posten världsmästare.
Mötet beslutar att välja David Ottosson till världsmästare för läsåret 2012/2013.

PROTOKOLL
Vårterminsmöte 2012-05-02

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

ArmU-ordförande
Valberedningen presenterar posten som vakant.
Jenny Nygren föreslår sig själv som ArmU-ordförande. Jenny Nygren presenterar sig själv. Inga frågor till
Jenny att besvara.
Inga fler kandidater finns till posten ArmU-ordförande.
Mötet beslutar att välja Jenny Nygren till ArmU-ordförande för läsåret 2012/2013. Godkännande av minst fem
ytterligare funktionärer till ArmU ålägges sektionsstyrelsen.
AktU-ordförande
Valberedningen föreslår och motiverar val av Katrin Johansson. Katrin presenterar sig själv och besvarar
mötesdeltagarnas frågor.
Inga fler kandiderande finns till posten AktU-ordförande.
Mötet beslutar att välja Katrin Johansson till AktU-ordförande för läsåret 2012/2013. Godkännande av minst
fem ytterligare funktionärer till AktU ålägges sektionsstyrelsen.
Info-ordförande
Valberedningen föreslår och motiverar val av Carl August Agrell. Carl August presenterar sig själv. Inga
frågor till Carl August att besvara.
Inga fler kandiderande finns till posten Info-ordförande.
Mötet beslutar att välja Carl August Agrell till Info-ordförande för läsåret 2012/2013. Godkännande av minst
fem ytterligare funktionärer till Info ålägges sektionsstyrelsen.
15. Propositioner
Angående styrelsens sammansättning, ständigt adjungerande samt dessas mandatperioder
Elaine Åhslund läser propositionen i sin helhet och besvarar mötesdeltagarnas frågor. Oscar Abrahamsson
föreslår att mötet godkänner attsats I och II, som berör stadgarna, och bordlägger attsats III-VIII, som berör
reglementet, till nästkommande höstterminsmöte för att låta revideringarna träda i kraft verksamhetsåret 2013.
Inga fler förslag finns.
Mötet beslutar att godkänna attsats I och II gällande stadgarna och att bordlägga attsats III-VIII gällande
reglementet till nästkommande höstterminsmöte.
Angående styrelsens beslutsmässighet
Elaine läser propositionen i sin helhet. Inga frågor att besvara.
Mötet godkänner propositionen i sin helhet.

16. MOFMA
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__________________________________
Sekreterare - Amanda Oskarsson

__________________________________
Justeringsperson - Fanny Jiseborn

__________________________________
Ordförande - Oscar Abrahamsson

__________________________________
Justeringsperson - Milton Runerheim

