Protokoll
Hösterminsmöte 2019-11-20

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Stora Hörsalen IKDC

§1. SOFMÖ
Sektionsordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 17.51.
§2. Val av mötesordförande
Mia Tjus föreslår Marcus Bäcklund som mötesordförande.
Mötet beslutar att
välja Marcus Bäcklund till mötesordförande.
§3. Val av mötessekreterare
Isaac Rescala föreslår Alexia Pihl till mötessekreterare.
Mötet beslutar att
välja Alexia Pihl till mötessekreterare.
§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Mia Tjus föreslår Leo Lindén och Henrietta Munter.
Mötet beslutar att
välja Henrietta och Leo till justeringspersoner tillika rösträknare.
§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Mia Tjus informerar att Kallelsen kom ut 30/10 och handlingarna 13/11.
Mötet beslutar att
Fastslå mötet som behörigt utlyst.
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§6. Fastställande av föredragningslista
Mia Tjus redogör för den befintliga föredragningslistan.
Melker Eriksson yrkar på att
stryka paragraf 16.9: Val av srA ordförande.
Marcus bäcklund yrkar på att
lägga till en punkt om godkännande för Adjungeringar.
Marcus bäcklund yrkar på att
lägga till en punkt av fastställande av röstlängd.
Mötet beslutar att
bifalla Marcus & Melkers yrkanden och fastslå föredragningslistan med föreslagna
ändringar.
§7. Adjungeringar
•

Marcus bäcklund Mötesordförande

•

Gabriel Sjöberg representant från fullmäktige

•

Arvid Lillängen representant från fullmäktige

•

Axel Syrén TLTH:s representant

Marcus föreslår att adjungera enligt lista.
Mötet beslutar att
godkänna samtliga adjungeringar enligt lista.
Emma Thorman frågar om mötet kan adjungera vid ett senare tillfälle om det kommer fler?
Marcus svarar att det går bra.
§8. Fastställande av Röstlängd
Rikard Ostrand och Felix Teneberg informerar att det finns 61 röstberättigade i lokalen
Mötet beslutar att
fastställa röstlängden till 61.
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§9. Information från Teknologkåren
Representanterna Gabriel Sjöberg, Elisa Heroja, Arvid Lillängen & Axel Syrén redogör för
fullmäktige och informerar om valet samt om kandidaten Ante Svärd Nilsson och uppmuntrar
mötets sittande att söka samt rösta på fmval.tlth.se.
Filip Lundqvist frågar om alla som söker blir valda.
Gabriel Sjöberg informerar att endast en röst krävs för att bli invald just nu på grund av det låga
söktrycket.
Axel Syrén informerar att valet stänger den 29:e November. Vidare att alla heltidarposter är
tillsatta, dock är posten för Nollegeneral fortfarande vakant. Uppmuntrar även till att söka Øverste.
Speak up days, ett initiativ för att uppmuntra folk att uttrycka sina åsikter. Anmälan till F1 Röj
stänger ikväll.

§10. Bokslut för verksamhetsåret 2018
Kassör Isaac Rescala informerar att han har korrigerat bokslutet från förra året, som var felaktigt
på Vårterminsmötet 2019.
Tove Hellerström upplyser att det har varit fel i flera år. Årets styrelse har äntligen rättat till det.
Mötet beslutar att
lägga till bokslutet till handlingarna.

§11. Resultatrapport för första halvåret 2019
Kassör Isaac Rescala presenterar resultatrapporten enligt handlingarna mellan 1 januari till 30 juni.
Mötet beslutar att
lägga resultatrapporten till handlingarna.

§12. Förslag till budget för verksamhetsåret 2020
Kassör Isaac Rescala presenter budgeten för 2020.
Lägger fram ett förslag som resulterar i ett överskott på 15 550 kronor.

3 of 25

Protokoll
Hösterminsmöte 2019-11-20

Elisa Heroja frågar om Ljud & ljus posten i jubileumsbudgeten. Anser att den verkar väldigt stor.
Balgeneral Kajsa Uneus ger replik och informerar att det beror på att posten även ska täcka
underhållning/ dj.
Frej Östbrink frågar om Brunch-posten i jubileumsbudgetn, anser att även denna verkar för stor.
Balgeneral Henrietta Munter ger replik och informerar att den budgetposten sattes innan det var
bestämt att det skulle bli en brunch. Brunchen kommer hanteras av sexet som det ser ut nu.
Tove frågar om företagskontot hur ska dessa pengar användas.
Kassör Isaac Rescala svarar att det främst ska vara rörliga pengar, men att det absolut kan vara
lite mycket, får bli vidare beslut till VT mötet
Tova Sinobad frågar om biljettpriset för Jubileet ska bestämmas idag?
Henrietta Munter svarar att det ska bestämmas idag och som det står just nu i budgeten är
biljettpriset på 750 kr.
Diskussion
Elisa Heroja undrar om balgeneralerna har för avsikt att söka spons för att kunna subventionera
mer?
Henrietta svarar att de har valt att inte budgeterat för spons då det inte är säkert att dem kommer
söka någon beror helt på om det finns ett intresse hos deras just tillsatta marskalker.
Vidare diskurs
Tove Hellerström lyfter att pengarna i jubileumsfonden kan endast användas för jubileum.

Frej Östbrink yrkar på att
sänka brunchposten i jubileumsbudgeten med 10 000
Frej Östbrinkyrkar på att
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lägga till en budgetpost till inköp av kylskåp på 5000 till sexets budget
Frej Östbrink yrkar på att
höja jublieumsbudgetens dekor-post till 6000.
Tova Sinobad yrkar på att
biljettpriset på jubileet höjs till 800 kr.
Carl Tengström lyfter att flera år av HT-möten har beslutat att lägga in dessa pengar i fonden, de
bör därför brukas för det som de är menade till.

Mötet beslutar att
Rösta om Frejs yrkanden i klump
Mötet beslutar att
bifalla klumpen
Mötet beslutar att
ge avslag till Tovas yrkande om höjt biljettpris.
Mötet beslutar att
bifalla den framvaskade budgeten för 2020.

§13. Entlediganden och fyllnadsval
13.1.

Proposition till entledigande av Världsmästare

Mia Tjus informerar om Dora Csapo’s entlediganden från posten Världsmästare.
Sektionsstyrelsen yrkar på att
Mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Dora Csapo som Världsmästare för
tiden 1 juli 2019 - 31 december 2019.
Mötet beslutar att
bifalla propositionen i sin helhet.
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13.2.

Proposition till entledigande av Hustomte

Mia Tjus informerar om Max Strömberg Bååth’s entlediganden från posten Hustomte.
Sektionsstyrelsen yrkar på att
mötet beslutar att bifalla styrelsens entledigande av Max Strömberg Bååth som Hustomte
för tiden 11 november 2019 - 30 juni 2020.

Mötet beslutar att
bifalla propositionen i sin helhet.

13.3.

Proposition till fyllnadsval av Världsmästare

Mia Tjus informerar om fyllnadsvalet av Elin Vilhelmsson till posten Världsmästare.
Sektionsstyrelsen yrkar på att
mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Elin Vilhelmsson som
Världsmästare för tiden 1 juli 2019 - 31 december 2019.

Mötet beslutar att
bifalla prepositionen i sin helhet.

Mötet beslutar att
Ajournera mötet i 25 Minuter för kvällsmat.
Mötet beslutar att
faställa röstlängden till 56 personer.

§14. Motioner samt motionssvar
14.1.

Motion angående byte av namn på Världsmästeriet

Elin Vilhelmsson presenterar motionen.
Världsmästeriet yrkar på att
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Världsmästeriet/World Masters byter namn till Internationella Utskottet/International
Commitee.
Mia Tjus 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.
i reglementet ändra Världsmästeriet till Internationella Utskottet i följande: §4.1, Titeln
för Kap 18, §18.1 och §18.2.

Petra Rehnström frågar om Styrelsens motionssvar även gäller den engelska upplagan av
stadgarna och reglemente.
Isaac svarar att den engelska är enbart en översättning av den svenska står alltså inte för sig självt
och uppdateras likvärdigt.
Elisa Heroja yrkar på att
i stadgarna samt i reglementet ändra namnet Världsmästeriet till World Masters.
Mötet beslutar att
Ge avslag på Elisas yrkande.
Tove Hellerström yrkar på att
bordlägga andra att-satsen i sektionsstyrelsen yrkande till VTM 20 .
Mötet beslutar att
bifalla Toves yrkande
Mötet beslutar att
bifalla enbart det första yrkandet.
14.2.

Motion angående ordensband

Lovisa Eriksson & Clara Karlsson presenterar motionen.
Lovisa och Clara yrkar på att
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ändra i Policydokument för sektionens medaljer och insignier från:
“Ordensband A-sektionens ordensband skall bestå av ett band i lila med en tunnare, svart
rand i mitten enligt reglementets §1.6.1. Ordensband får bäras av alla sektionsmedlemmar.
Ordensband får endast bäras till högtidsdräkt, samt användas till medaljer och utsmyckning
i oﬃciella sammanhang. Till frack skall bandet bäras innanför frackvästen och till klänning i
en rosett som fästes på klänningens bröst Ordensband får till klänning bäras hängande
över ena axeln, ned mot andra höften (en écharpe), av presidiemedlemmar samt
presidiemedlemmar emeriti. Till frack gäller dock fortfarande att bandet skall bäras innanför
frackvästen.”

Till:
“Ordensband A-sektionens ordensband skall bestå av ett lila band med en tunnare svart
rand i mitten enligt reglementets §1.6.1. Ordensband får endast bäras till högtidsdräkt,
samt användas till medaljer och utsmyckning i oﬃciella sammanhang. Till frack skall bandet
bäras innanför frackvästen och till klänning kan ordensbandet löpa diagonalt från höger
axel till vänster höft (en écharpe) eller bäras som en vikt rosett om så önskas, rosetten
fästes i så fall på bröstets vänstra sida.”

Ordförande Mia Tjus presenterar sektionsstyrelsens motionssvar.

Sektionsstyrelsen yrkar på att
sektionsmötet bifaller motionen i sin helhet.
samt
i POLICYDOKUMENT FÖR SEKTIONENS MEDALJER OCH INSIGNIER lägga till
formuleringen: Ordensband får bäras av alla sektionsmedlemmar.
Motionärerna jämkar sig med sektionsstyrelsens svar.
Mötesordförande Marcus bäcklund föreslår enkel majoritet.
Mötet beslutar att
bifalla sektionsstyrelsens motionssvar i sin helhet.
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14.3.

Motion för reglementesändring gällande sektionsklädsel

Lovisa Eriksson och Olivia Johnsson presenterar motionen.
Lovisa och Olivia yrkar på att
ändra i reglementet §6 Sektionsklädsel i Kapitel 1.
Från: “A-sektionens oﬃciella klädsel är en svart kavaj av klassiskt snitt med A-sektionens
utökade emblem tryckt på ryggen. A-sektionens oﬃciella klädsel får användas av alla
sektionens medlemmar närhelst dessa så önskar.”
Till: “A sektionens oﬃciella klädsel är en svart kavaj och/eller lila Ouverall. Båda med tryck
på ryggen. För Ouverall gäller A-sektionens utökade emblem med enbart de vita
konturerna. För kavajen gäller A-sektionens utökade emblem. A-sektionens oﬃciella klädsel
får användas av alla sektionens medlemmar närhelst dessa så önskar.”
ändra i reglementet Kapitel 16 Ceremu §2 Åligganden.
Från: “Att ansvara för A-sektionens lager av ryggmärken och tygmärken och tillsammans
med phøset ansvara för inköp samt försäljning av dessa.”
Till: ”Att ansvara för A-sektionens lager av ryggmärken, Ouveraller och tygmärken och
tillsammans med Phøset ansvara för inköp och försäljning av dessa.”

Mia Tjus presenterar styrelsens motionssvar.
Sektionsstyrelsen yrkar på att
stryka den andra att-satsen i sin helhet
mötet genomför en sluten omröstning i gällande yrkanden.

Leo Lindén frågar varför inte bara styrka punkten om sektionsklädsel helt och hållet?
Lovisa svarar att dem vill bevara traditionen och inte se A-kavajen fasas ut.
Elisa Heroja frågar vad motiveringen är till att ceremu och phoset ska ansvara för det?
Mia Tjus frågar varför specificera kring tryck osv när enligt motion är det onödigt att ens inkludera
en punkt om sektionsklädsel över huvudtaget.
Motionärerna drar tillbaka sitt andra yrkande.
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Mikael Radhe undrar gällande nollningen, vad ska man säga till nollan? Ta med kavaj eller hur
skulle det gå till?
Lovisa svarar att det blir bara att lägga till att dem får fixa en kavaj på egen hand men att sektionen
tillhandahåller ouvvar.
Diskussion
Mia Tjus yrkar på att
stryka specificering av hur tryck och emblem på overallen ska se ut.

Kajsa Uneus yrkar på att
styrelsen tillsammans med Phøset undersöker och formulerar hur informationen bör gå ut
till nollorna inför nästa terminsmöte.

Frej yrkar på att
dra streck i debatten.

Slutdiskussion
“Jag är gammal men jag är inte dryg” - Lovisa Eriksson
Lovisa och Olivia drar tillbaka specificering av tryck och emblem för ouvve.
Mötet beslutar att
fastställa justeringen av röstlängden till 62.
Mötet beslutar att
avslå yrkandet.
Mötet beslutar att
delge röstresultatet
37 bifall 24 avslag och 1 blank.
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14.4.

Motion för budgetändring gällande inköp av ouveraller

Lovisa Eriksson och Olivia Johnsson presenterar motionen.
Lovisa och Olivia yrkar på att
skapa en budgetpost för inköp av lila ouveraller på 35 000kr.
Mia Tjus presenterar sektionsstyrelsens svar att ställa sig neutral i frågan och invänta mötets
beslut.
Marcus Bäcklund uppmanar motionärerna att diskutera med kassören om var budgetposten ska
införas.
Elisa frågar varför 100 overaller?
Lovisa svarar att det endast är en höftning.
Hannes Gärdenfors undrar vem ska köpa in och ansvara för det?
Lovisa svarar att Ceremoniutskottet känns rimligast
Matilda Lundqvist undrar när under nollningen dem är tänkt att säljas? Det behöver bestämmas för
eller senare, av sektionen? Av styrelsen? Av Phoset?
Lovisa svarar att det är inte vad som ska röstats om nu.
Mia Tjus upplyser att enligt utredningen var en tanke att ouvvar fick säljas först senare på
nollningen för att implementera A-kavajen som officiell sektionsklädsel.
Tova måste inte sektionens handla in det som står i budgeten?
Isaac svarar ja, budgeten är vår verksamhetsberättelse.
Diskussion.
Frej Östbrink begär streck i debatten.
Mötet beslutar att
bifalla streck i debatten.
Slutdiskussion.
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Mötet beslutar att
bifalla motionen med Isaacs förslag till budgetpostens placering.
Mötet beslutar att
ajournera mötet i 15 minuter!

§15. Propositioner
15.1.

Proposition angående A-sektionens policy

Hannes Gärdenfors presenterar propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet beslutar
lägga till ett nytt Kap 20. Policy i
§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.
§20.3 Delgivning
Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.
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.
Diskussion
Mötet beslutar att
ta samtliga gällande yrkanden i klump
Mötet beslutar att
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Bifalla prepositionen i sin helhet.

15.2.

Proposition angående jubileumsfirande

Hannes Gärdenfors presenterar propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet beslutar att
lägga till ett Kapitel 26 i reglementet som lyder följande.
Kap 26. Jubileumsfirande
§26.1 Styrelsen ska verka för att det på sektionen ska anordnas ett större jubileumsfirande
med jubileumsbal var femte år, utefter sektionens grundande 1965.
§26.2 Styrelsen under året innan jubileumsår väljer en eller flera balgeneraler som ansvarar
för balens planering och utförande.
justera efterföljande kapitel så att dessa får erforderlig numrering.
Diskussion
Mötet beslutar att
bifalla propositionen i sin helhet.

15.3.

Proposition angående uppdelning av posterna Vice Ordförande och CeremU

ordförande
Hannes Gärdenfors Presenterar propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet beslutar
Att

till mandatperiod 2021 dela posterna Vice ordförande och Ordförande för

Ceremoniutskottet.

Att

i Stadgan Kap §11 Sektionstyrelse - §11.2 Sammansättning lägga till CeremU-

ordförande i listan av
utskottsordförande

Att

i Stadgan §12.9 CeremU - §12.9.1 Sammansättning ändra
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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.”
Att i Stadgan §11 Sektionstyrelse - §11.2 Sammansättning ändra från
“Styrelsen utgörs av ett presidium: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare,
samt av följande utskottsordförande: SRA-ordförande, SRID-ordförande, InfU-ordförande,
NärU-ordförande, AktU-ordförande, Sexmästare, Øverphøs och Världsmästare.”
Till
“Styrelsen utgörs av ett presidium: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare,
samt av följande utskottsordförande: SRA-ordförande, SRID-ordförande, InfU-ordförande,
NärU-ordförande, AktU-ordförande, CeremU-ordförande, Sexmästare, Øverphøs och
Världsmästare.”

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.”
Reglemente till VTM
Att i Reglementet Kap §3 - §3.3 Höstterminsmöte i listan lägga till
“CeremU-Ordförande”

Att i Reglementet §4.1 Sammansättning ändra från
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Styrelsen består av ett presidium, som är formellt högsta ledningen inom sektionen och
vilkas plikt det är att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöten och
styrelsesammanträden. Presidiet består av: Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare och
Kassör. Vidare består styrelsen av sammankallande för följande utskott: SRA, SRID, InfU,
NärU, AktU, Sexmästeriet, Phøset och Världsmästeriet. Totalt omfattar alltså
sektionsstyrelsen tolv (12) ledamöter.
Till
Styrelsen består av ett presidium, som är formellt högsta ledningen inom sektionen och
vilkas plikt det är att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöten och
styrelsesammanträden. Presidiet består av: Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare och
Kassör. Vidare består styrelsen av sammankallande för följande utskott: SRA, SRID, InfU,
NärU, AktU, CeremU, Sexmästeriet, Phøset och Världsmästeriet. Totalt omfattar alltså
sektionsstyrelsen tretton (13) ledamöter.

Att i Reglementet Kap §6 Vice Ordförande stryka meningen
“Vice Ordförande är även sammankallande för Ceremoniutskottet (CeremU).”

Att i Kap §6 Vice Ordföande - §6.2 Åligganden
lägga till
“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 stryka
“att i enlighet detta reglementes Kap 17 samt stadgarnas §12.10.1 vara sammankallande
utskottsordförande för CeremU.”
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Att i Reglementet Kap §16 CeremU - 16.1 Sammanställning och val ändra där det nämns
från
“Vice ordförande” till “CeremU-Ordförande”
Att i Reglementet Kap §16 CeremU - 16.2 Åligganden och val
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.”
ändra
“att Vice Ordförande efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse och
Testamente.”
till
“att CeremU-ordförande efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse
och Testamente.”

Leo Lindén frågar hur många blir styrelsen då?
Mia Tjus svarar 14.
Hannes Gärdefors svarar att det finns styrdokument som hänvisar till att ordförande får utslagsröst
vid jämnt antal styrelseledamöter.
Diskussion
Mötet beslutar att
Bifalla propositionen i sin helhet.
15.4.

Proposition angående Åligganden för Vice Ordförande

Hannes Gärdenfors presenterar prepositionen.
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Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet beslutar,
Att

flytta åliggandena,

“att kontinuerligt hålla kontakten med lämpliga andra svenska studentföreningar vid Asektionens systerutbildningar.”
“att kontinuerligt uppdatera sektionens funktionärslista.”
Från

Kap §5 Ordförande - §5.2 Åliggande respektive Kap §8 Sekreterare - §8.2 Åliggande i

reglementet
Till

Kap §6 Vice Ordförande - §6.2 Åliggande i reglementet.

Diskussion
Elisa Heroja yrkar på att stryka “svenska skolor” och enbart ha “skolor” i den första att-satsen.
Mötet beslutar att
Bifalla ändringsyrkandet.
Mötet beslutar att
bifalla den framvaskade propositionen
§16. Val av funktionärer
För tillvägagångssätt kring personval vid en kandidat utan motkandidat yrkar
Valberedningen på
att
- de kandiderande får 3 minuter för presentation
- mötet får 10 minuter att ställa frågor till de kandiderande
- mötet får fem minuter på sig att föra en diskussion och sedan gå till beslut
För tillvägagångssätt kring personval där det finns flera kandidater yrkar Valberedningen på
att
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- de kandiderande får 5 minuter för presentation vardera
- mötet får 10 minuter att ställa frågor till var och en av kandiderande enskilt
- mötet får 20 minuter på sig att föra en diskussion efter alla kandidater presenterat sig
innan de sedan gå till beslut
Valberedningen yrkar även på
att
- kandidaterna är utanför rummet under sina motkandidaters presentation, deras utfrågning
samt under mötets diskussion och beslut.
Samt,
att
- valberedningen läser upp sin motivering efter att samtliga kandidater presenterat sig och
blivit utfrågade.

Marcus bäcklund yrkar på
acklamation för alla beslut om poster med en kandidat
Samt
Votering för alla beslut om poster med fler än en kandidat
Mötet beslutar att
bifalla valberedningens yrkanden
Mötet beslutar att
bifalla Marcus yrkanden

16.1 Val av Ordförande
Matilda Lundqvist presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
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Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar att
Välja Matilda Lundqvist till Sektionens Ordförande 2020.

16.2 Val av Kassör
Elin Vilhelmsson presenterar sig och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar att
Välja Elin Vilhelmsson till Sektionens Kassör 2020.
16.3 Val av Vice-ordförande
Clara Karlsson presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Diskussion
Valberedningen presenterar sin motivering
Mötet beslutar att
Välja Clara Karlsson till Sektionens Vice-ordförande 2020.
16.4 Val av Sekreterare
Katarina Ahnborg presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Diskussion
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Valberedningen presenterar sin motivering.
Mötet beslutar att
Välja Katarina Ahnborg till Sektionens Sekreterare 2020.

Mötet beslutar att
adjungera Linnea Söderström.
16.5 Val av Revisorer
Mötet beslutar att
behandla inval av revisorer i klump
Frej Östbrink presenterar sig själv och varför han ska bli vald.
Isaac Rescala presenterar sig själv och varför han ska bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar att
Välja Isaac Rescala och Frej Östbrink Sektionens Revisorer 2020.
16.6 Suppleant för Revisorer
Hannes Gärdenfors presenterar sig själv. Dante Zilliacus är frånvarande.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion.
I diskussionen lyfts att med Hannes Gärdenfors relation till invalda sektionsordförande 2020
uppstår en jäv-situation om han blir invald till suppleant för revisorer.
Frej Östbrink yrkar på att
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vakantsätta Hannes post som revisorssuppleant
Valberedningen jämkar sig med Frejs yrkande.
Mötet beslutar att
välja Dante till revisorssuppleant
Mötet beslutar att
vakantsätta Hannes post som revisorssuppleant
16.7 Val av representant till TLTH:s valnämnd
Elisa Heroja drar tillbaka sin kandidatur
Mötet beslutar att
öppna upp för golvnominering
Mötesordförande Marcus förtydligar posten.
Mötet beslutar att
vakantsätta posten av representant till TLTH:s valnämd.
16.8 Val av Världsmästare
Elin Wahlqvist är kandidat men frånvarande.
Melker Eriksson läser upp Elins motivering och presentation.
Diskussion
Mötet beslutar att
Välja Elin Wahlqvist till Sektionens Världsmästare 2020.

16.8 Val av Ordförande för Aktu
Beata Ripa presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bi vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering
Diskussion
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Mötet beslutar att
välja Beata Ripa till Sektionens Ordförande för Aktu 2020.

16.9 Val av Sexmästare
Tova Sinobad presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Valberedningen ger sin motivering
Diskussion
Mötet beslutar att
välja Tova Sinobad till Sektionens Sexmästare 2020.
Mötet beslutar att
ajournera mötet 5 min

16.10 Val av Øverphøs
Emma Thorman presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Sofia Nilsson presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering
Diskussion
Mötet beslutar att
fastställa röstlängden till 56 personer.
Mötet beslutar att
välja Emma Thorman till Sektionens Øverphøs 2020.
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§MOFMA
Mötesordförande Marcus Bäcklund förklarar mötet avslutat 02.33.

Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Leo Lindén

Mötesordförande - Marcus Bäcklund

Justeringsperson - Henrietta Munter

23 of 25

Protokoll
Hösterminsmöte 2019-11-20

24 of 25

Protokoll
Hösterminsmöte 2019-11-20

25 of 25

