Protokoll

A-sektionens Höstterminsmöte
2020-11-18

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

§1. SOFMÖ
Sektionsordförande Matilda Lundqvist förklarar mötet öppnat 18.17.
§2. Val av mötesordförande
Matilda Lundqvist föreslår Marcus Bäcklund som mötesordförande.
Mötet beslutar
att välja Marcus Bäcklund till mötesordförande.
§3. Val av mötessekreterare
Matilda Lundqvist föreslår Katarina Ahnborg till mötessekreterare.
Mötet beslutar
att välja Katarina Ahnborg till mötessekreterare.
§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Matilda Lundqvist föreslår Felix Teneberg och Rikard Ostrand.
Mötet beslutar
att välja Felix Teneberg och Rikard Ostrand till justeringspersoner tillika rösträknare.
4.1. Justering av röstlängd
Mötet beslutar
att justera röstlängden till 49.

§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Matilda Lundqvist informerar att mötet utlystes 15 dagar innan mötet och handlingarna 5 dagar innan mötet.
Mötet beslutar
att fastslå mötet som behörigt utlyst.

§6. Fastställande av föredragningslista
Matilda Lundqvist redogör för den befintliga föredragningslistan.
Marcus Bäcklund yrkar på
att bryta upp punkt 13 i 13.1, 13.2, 13.3, 13.4.

Mötet beslutar
att bifalla Marcus Bäcklunds yrkande.
Mötet beslutar
att bifalla det framvaskade förslaget till föredragningslistan.

§7. Adjungeringar
● Axel Syrén
Mötet beslutar
att adjungera Axel Syrén.
§8. Öppnande för spontankandidatur till vakanta poster
Valberedningens ordförande Melker Eriksson meddelar att Ordförande för Internationella Utskottet och
Representant till TLTHs valnämnd är vakantsatta.
Marcus Bäcklund yrkar på
att öppna för spontankandidaturer till vakanta poster fram till punkt 14.
Mötet beslutar
att öppna för spontankandidaturer till vakanta poster fram till punkt 14.
§9. Information från TLTH
Axel Syrén meddelar:

●
●
●
●
●

I fullmäktigevalet har endast två från A-sektionen röstat. Rösta på fmval.tlth.se.
I helgen var det fullmäktige där det valdes in poster. Aktivitetssamordnare saknas så det kan man
fortfarande söka.
Sveriges förenade studentkårers fullmäktige kan man söka till om man är intresserad.
Likabehandlingskollegiet håller v. 48 Gemenskapsveckan.
Teknologkåren söker inspektor, till vilken man kan nominera lärare man anser passar.

§10. Resultatrapport för första halvåret 2020
Kassör Elin Vilhelmsson presenterar resultatrapporten enligt handlingarna mellan 1 januari till 30 juni.
Mötet beslutar
att lägga resultatrapporten till handlingarna.
§11. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021
Kassör Elin Vilhelmsson presenterar förslaget till budget för 2021.
Frågor
Johanna Adlerton Fredlund undrar varför sexets budgeterade intäkter för nollningen har höjts.
Elin Vilhelmsson svarar att det reflekterar hur det sett ut tidigare år.
Johanna undrar om det kommer innebära höjda priser för att delta på nollningen.
Elin svarar att det kommer det inte göra.

Mötet beslutar
att bifalla budgeten för verksamhetsåret 2021.

§12. Proposition till fyllnadsval av InfU-ordförande
Matilda Lundqvist redogör för propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Elias Cox som Infu-ordförande för tiden 1 juli
2020 - 30 juni 2021

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.
Mötet beslutar
att ajournera mötet i 28 minuter.
Mötet beslutar
att justera röstlängden till 47.

§13. Propositioner
13.1. Proposition angående hedersmedalj
Clara Karlsson redogör för propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar
att i policydokumentet för sektionens medaljer och insignier ändra
från “Förfarande vid utnämning:
● A-sektionens medlemmar äger rätt att nominera annan medlem som uppfyller ovanstående
krav
● Ceremoniutskottet mottager nomineringen och presenterar nominerad kandidat som
uppfyller kravet gällande representantmedaljer till nästkommande sektionsmöte. Då ska
även framgå att Ceremoniutskottet framför en anonym persons nominering.
● Sektionsmötet godkänner eller avslår Ceremoniutskottets kandidat
● Vid godkännande utdelas medaljen slutligen på Nollegasquen eller Vårfårfiolgasquen.”
till “Förfarande vid utnämning:
● A-sektionens medlemmar äger rätt att nominera annan medlem som uppfyller ovanstående
krav
● Ceremoniutskottets ordförande mottager nomineringen och presenterar nominerad
kandidat som uppfyller kravet gällande representantmedaljer för styrelsen. Då ska även
framgå att Ceremoniutskottets ordförande framför en anonym persons nominering.
● Styrelsen framför sedan lämpliga nomineringar för höstterminsmötet
● Höstterminsmötet godkänner eller avslår styrelsens kandidat
● Vid godkännande utdelas medaljen slutligen på Vårfårfiolgasquen eller Jubileumsbalen.”

Marcus Bäcklund påpekar att det inte är för alla punkter det föreslås förändringar.
Clara Karlsson förtydligar vilka punkter som innehåller förändringar i propositionen.
Frågor
Tove Hellerström undrar vilka praktiska skillnader propositionen ska ge.
Clara K: Kan ge tid för mailkontakt med en person som inte skickat välgrundad nominering.
Lyckas man inte framföra en sådan kommer nomineringen inte tas till terminsmötet.
Kajsa Unéus: Betyder det att styrelsen inte kommer vara med och skriva nomineringen?
Clara K: Ja, det är inte mening att styrelsen skriver om nominering, utan ser till att den är
välgrundad.
Tove H: Tror inte att formuleringen gör den skillnad hon tror vill ska åstadkommas. Tror att
förtydliganden bör göras.
Clara: Svårt att komma fram till en formulering, men öppna för tydligare förslag.

Diskussion
Elin Vilhelmsson yrkar på
att byta ut 3:e punkten till: “Styrelsen bedömer om nomineringen är tillräckligt stark för att fatta beslut
utifrån och framför lämpliga nomineringar för höstterminsmöte.”
Clara K yrkar på
att ändra 3:e punkten till: “Styrelsen bedömer om nomineringen är tillräckligt utförlig och välformulerad
för att ligga till grund för beslut och framför sedan utvalda nomineringar till höstterminsmötet.”
Elin V jämkar sig med Claras yrkande.
Mötet beslutar
att justera röstlängden till 43.

Mötet beslutar
att bifalla ändringsyrkandet från Clara Karlsson.

Mötet beslutar
att bifalla den framvaskade propositionen.

13.2. Proposition angående projektgrupper
Matilda Lundqvist redogör för propositionen
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar
att i reglementet lägga till
“KAP 24 PROJEKTGRUPPER
En projektgrupp är en arbetsgrupp med ett syfte att genomföra ett specifikt projekt som ska
gynna sektionen och dess medlemmar. Projektgrupper driver sin verksamhet självständigt
efter beslut fattat av styrelsen.
§24.1 Sammansättning
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”
Frågor
Tove H: Vilka kan sitta med i en projektgrupp?
Matilda L: Alla sektionens medlemmar.
Marcus Bäcklund undrar om ett tilläggsyrkande om att ändra kapitelordningen i reglementet?
Clara K: Ja, det kommer.
Styrelsens yrkar på
att justera kapitelordningen i reglementet.
Pontus Samuelsson undrar vad en projektgrupp kan innebära.
Matilda L: Till exempel enskilda projekt såsom fasadskylt.
Clara K: Det behöver inte vara något som avlastar styrelsen, utan kan vara något som det annars
inte finns utrymme för i ett utskott. Ska möjliggöra ett bredare engagemang.
Tove H: Är det meningen att de som startar projektgruppen kan bestämma vilka som sitter med? Ska det
finnas med i förslaget?
Matilda L: Endast medlemmar, men det finns inga tankar om vilka som ska sitta med.
Clara K: I utskotten står det att “det bör bestå av vidare befordlig antal personer”. Kan förtydligas i
propositionen, men är kanske inte nödvändigt.
Adelie Centerstam: Hur blir det med budgeten? Ska det tillkomma budgetpost?
Elin V: Projektgrupper ligger redan som egen budgetpost och kan söka pengar från fonder. Så de
kan söka stöd men har inte en fast budget.
Lovisa Markus: Finns det ett tänkt tidsintervall?
Clara K: I ansökan om projektgruppen kommer det finnas ett tydligt syfte och en tidsplan.
Gruppen upplöses när projektet är genomfört.
Diskussion
Tove H: Svårt att läsa ut ur texten vem som kommer vara med. Kommer med yrkande.
Tove Hellerström yrkar på
att att lägga till "Alla sektionens medlemmar äger rätt att ansöka till styrelsen om att starta en
projektgrupp." i §24.1.
Frida Bergström: Har alla samma rätt att gå med i en projektgrupp? Är det underförstått?
Matilda L: Anser det, men yrkande får gärna komma.

Emma Thorman: Bör man välja in en ansvarig för projektgrupp?
Matilda L: Det är inte meningen med denna propositionen.
Jasmina Wierzbicka: Undrar när man kommer få gå med i projektgruppen? Hur får man veta att de finns?
Matilda L: Kan behöva förtydligas.
Elin V: Projektgrupper kan få beskrivningar på hemsidan, såsom utskotten har.
Tova Sinobad: 5000kr blir snabbt mycket om det är flera grupper som vill ha stöd.
Elin V: Summan är baserad på vad som står i reglementet om vad styrelsen kan ta beslut om. Om
det inte finns pengar i fonderna kan styrelsen säga nej till en projektgrupp.
Tova Sinobad yrkar på
att ändra till:
“§24.4 Mandatperiod
Efter ett verksamhetsår måste den nya styrelsen ta beslut om projektgruppen ska fortsätta.”

Tova S: Får man ut pengar direkt, och om man inte använder alla går de inte tillbaka till sektionen?
Elin V: Pengarna är öronmärkta, och går tillbaka till sektionen om de inte används.
Styrelsen yrkar
avslag på alla ändrings- och tilläggsyrkanden förutom yrkandet om att justera kapitelordningen.
Styrelsen yrkar på
att ålägga styrelsen 2021 att ta fram ett förbättringsförslag till nästa terminsmöte.
Tova S: När tar ett projekt slut om ingen gör något?
Clara K: Kan tilläggas punkt om upplösning. Att man får ansöka om att upplösas.
Frida Bergström yrkar på
att på punkt 24.3 ändra
från "att efter avslutat projekt skriva verksamhetsberättelse"
till "att vid tidsplanens slut skriva verksamhetsberättelse"
Matilda yrkar på streck i debatten.
Mötet beslutar
att dra streck i debatten.
Mötet beslutar
att ajournera mötet i 5 minuter.
Mötet beslutar

att justera röstlängden till 40.

Mötet beslutar
att justera kapitelordningen i reglementet.
Mötet beslutar
att bifalla Tove Hellerströms tilläggsyrkande om att lägga till "Alla sektionens medlemmar äger rätt
att ansöka till styrelsen om att starta en projektgrupp." i §24.1.
Mötet beslutar
att ge avslag på Tova Sinobads ändringsyrkande.
Mötet beslutar
att bifalla Styrelsens yrkande om att ålägga styrelsen 2021 att ta fram ett förbättringsförslag till
nästa terminsmöte.
Mötet beslutar
att ge avslag på Frida Bergströms ändringsyrkande.

Mötet beslutar
att bifalla den framvaskade propositionen.

13.3. Proposition angående protokollförda möten (andra läsningen)
Matilda Lundqvist redogör för propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar
att i stadgan Kap 9 Protokoll, §9.2 Övriga ändra
från “S
 ammanträdesprotokoll 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 “S
 ammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets

Sekreterare.”
till “Sammanträdesprotokoll föres vid 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”
Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.

13.4. Proposition angående delning av Vice Ordförande och Ordförande för
Ceremoniutskottet (andra läsningen)
Clara Karlsson redogör för propositionen.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar
att i stadgan Kap 12 Utskott, §12.9 CeremU, §12.9.2 Åligganden stryka
“samt att hålla kontakten med sektionens alumner.”

Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.
Matilda yrkar på
att ajournera mötet i 15 min.
Mötet beslutar
att ajournera mötet i 15 min.

§14. Val av funktionärer
Mötet beslutar
att justera röstlängden till 41.
Valberedningens ordförande, Melker Eriksson, går igenom valberedningsprocessen.
Valberedningen yrkar på
att alla val som görs med flera kandidater görs genom sluten omröstning.

att mötet i val med endast en kandidat ger den nominerade 3 minuter för presentation och sedan mötet 5
minuter för frågor och 5 minuter för diskussion (och att den nominerade då är i ett break-out room)
att mötet i val med fler kandidater ger de nominerade 5 minuter för presentation, mötet 5 minuter för
frågor och sedan 20 minuter för diskussion (och att de nominerade då är i ett break-out room)

Mötet beslutar
att bifalla valberedningens yrkanden.
Valberedningen yrkar på
att valberedningen läser upp sin motivering innan diskussionen, men efter att den nominerade har lämnat
rummet.
Mötet beslutar
att bifalla valberedningens yrkande.

14.1. Val av Ordförande
Oliver Mouratidis presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Oliver Mouratidis till Ordförande 2021.

14.2. Val av Kassör
Simon Stråle presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Simon Stråle till Kassör 2021.

14.3. Val av Vice Ordförande
Jasmina Wierzbicka presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Jasmina Wierzbicka till Vice Ordförande 2021.

14.4. Val av Sekreterare
Embla Westman presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Embla Westman till Sekreterare 2021.

Mötet beslutar
att ajournera mötet i 5 minuter.
Mötet beslutar
att justera röstlängden till 35.
14.5. Val av två (2) ordinarie Revisorer
Matilda Lundqvist och Clara Karlsson presenterar sig själva och motiverar varför de vill bli valda.
Elin V yrkar på
att välja in revisorerna och suppleant till revisorerna i klump.
Mötet beslutar
att välja in revisorerna och suppleant till revisorerna i klump

Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Matilda Lundqvist och Clara Karlsson till Revisorer 2021.

14.6. Val av två (2) suppleanter till Revisorerna
Elin Vilhelmsson och Katarina Ahnborg presenterar sig själva och motiverar varför de vill bli valda.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Elin Vilhelmsson och Katarina Ahnborg till suppleanter till Revisorerna 2021.

14.7. Val av Representant till TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet
Inga kandidater finns.
Mötet beslutar
att vakantsätta posten som Representant till TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet 2021.

14.8. Val av Ordförande för Internationella utskottet
Inga kandidater finns.
Mötet beslutar
att vakantsätta posten som Ordförande för Internationella utskottet 2021.
14.9. Val av CeremU-ordförande
Johanna Ericson presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.

Diskussion
Mötet beslutar
att välja Johanna Ericson till CeremU-ordförande 2021.

14.10. Val av AktU-Ordförande
Alva Villebeck presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Alva Villebeck till AktU-Ordförande 2021.

Mötet beslutar
att justera röstlängden till 39.
14.11. Val av Sexmästare
Måns Larsson meddelar att han avsäger sig nomineringen till Sexmästare. En (1) motkandidatur har
inkommit till posten.
Rina Zetterqvist presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Diskussion
Mötet beslutar
att välja Rina Zetterqvist till Sexmästare 2021.
Mötet beslutar
att ajournera mötet i 5 minuter.
14.12. Val av Øverphøs
Mötet beslutar
att justera röstlängden till 38.

En motkandidatur till valberedningens förslag har kommit in. Det finns två (2) kandiderande till posten.
Marcus Bonder presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli vald.
Frågor
Sarah Camitz presenterar sig själv och motiverar varför hon vill bli vald.
Frågor
Valberedningen presenterar sin motivering.
Diskussion

Mötet beslutar
att välja Marcus Bonder till Øverphøs 2021.

§15. MOFMA
Mötesordförande Marcus Bäcklund förklarar mötet avslutat 01.03.

Mötessekreterare - Katarina Ahnborg

Mötesordförande - Marcus Bäcklund

Justeringsperson - Felix Teneberg

Justeringsperson - Rikard Ostrand

