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Protokoll extrainsatt sektionsmöte  

2016-05-16 
 

Tid:  Måndag, 16 april, 2016, 12:09-13:00 (ajournerat till 17:18) 

Plats: KC:A 

Närvaro: Bifogat som Röstlängd 

 

 

1.  Ordförande förklarar mötet öppnat 

2.  Val av mötesfunktionärer 

a. Val av mötesordförande 

  Annah Håkansson nominerades av Emma Bergman och valdes. 

b. Val av mötessekreterare 

  Malin Bruce nominerades av Emma Bergaman och valdes. 

c. Val av justerare  

  Emma Bergman nominerade Lisa Sandblom, Kicki Lissborg nominerade Norea 

 Cardell och Simon Probert och Jenny Kvistö. Norea och Jenny accepterade 

 och blev valda via acklamation. Emma Bergman nominerade Frida Kronquist 

 och Felix Haglund som accepterade och valdes. 

d. Val av rösträknare 

  Emma Bergan nominerade Mire Persbrandt som accepterade. Lovisa Eriksson 

 nominerades. Båda vades via acklamation. Emma Bergman nominerade Marie 

 Bergengren och Simon Probert som tackade ja och valdes. 

3.  Fastställande av dagordning 

  Emma Bergman yrkade på att flytta valärende 14. d till 14. f och justera övriga 

 punkter därefter. Tom Allen yrkade på att §§15.c ska behandlas som  §§16.e. 

 Freddy Larsson yrkade på att ta upp §§16.a Hajmössan som §§16.d och justera 

 övriga punkter därefter. 

  Mötet valde att justera dagordningen med ovan nämnda ändringar. 

4.  Adjungeringar 

  Erik Sönegård, Astrid Martinsson och Linnea Petterson adjungerades med 

 yttrande-, närvaro- och yrkanderätt.  

5.  Mötets behöriga utlysande 

  Mötets utlysande och möteshandlingarna med undantag för  

 verksamhetsberättelsen tillhandahölls stadgeenligt. 

6.  Justering av röstlängden 

  Röstlängden justeras kontinuerligt. 
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7.  Förfarande vid valärenden 

  Styrelsen föreslog att styrelseposter har 5 minuter vardera på presentation, 

 frågor och diskussion samt att övriga ansvarsposter väljs med 1 minut vardera 

 på detsamma. Mötet godkände detta. 

8.  Föregående mötesprotokoll (Bilaga Ö1) 

  Mötesprotokollet från 2016-04-06 lades till handlingarna.  

9.  Meddelanden 

  Inga meddelanden. 

10.  Verksamhetsberättelse 2015 (Bilaga Ö2) 

  Astrid Martinsson läste upp höjdpunkterna från verksamhetsberättelsen 2015.  

11.  Ekonomisk redovisning för 2015 (Bilaga Ö3 a,b,c) 

  Jorunn Cardell beskrev den ekonomiska redovisningen för 2015. Anledningen 

 till att kontona uppdaterats var att göra bokföring och andra uppgifter 

 smidigare. 

  Kontouppgifter från början av 2015 har inte gått att se men har gått att spåra 

 retroaktivt. 

  Bokföringen stämmer i konton och lagrätt, inga skulder kvar och kassan 

 stämmer. Då bokföringen har tagit hänsyn till tidigare års felaktigheter, ser det 

 lite underligt ut men allt ska stämma. 

  Alltså går sektionen back, mycket på grund av att AKG dragit in mindre pengar 

 än budgeterat. Totalt blir det då -70 000 kr för W-sektionen år 2015. 

12.  Revisionsberättelse för 2015 (Bilaga Ö4) 

  Erik Sönegård redogjorde för revisionsberättelsen och tackade alla kassörer 

 som varit till stor hjälp för revisorerna. Han avslutade med att rekommendera 

 mötet att ge föregående års avgående funktionärer ansvarsfrihet. 

13.  Ansvarsfrihet för sektionens avgående funktionärer 

  Mötet valde att dela ut ansvarsfrihet för sektionens avgående funktionärer. 

14.  Valärenden  

a. AK 

  Norea Cardell nominerade Lovisa Eriksson som tackade nej. Christofffer 

 nominerade Mikaela Petterson som tackade nej. Annah Håkansson yrkade på 

 vakantsättning, vilket mötet valde. 

b. Vice AK 

  Mötet valde att vakantsätta posten, enligt Annah Håkanssons yrkande. 

c. Informationschef 

  Lovisa Eriksson nominerade av Christoffer, hon tackade nej. Mötet valde att 

 vakantsätta posten. 

d. Tandemgeneral(er) 

  Norea nominerade Anna Nilsson. Posten vakantsattes. 

e. Representant i Strategigruppen för TLTHs utbildningsutskott 
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  Vakantsatt. 

f. Studierådsordförande 

  Linnea Sjöström nominerades av Emma Bergman, som accepterade. Hon 

 presenterade sig och svarade på frågor, varpå en diskussion följde. Linnea 

 valdes via acklamation.  

15.  Propositioner 

a. Proposition – Val av AKG (Bilaga P1) 

  Lina Ekstedt presenterade propositionen, som menade att flytta valet av AKG 

 från vårterminsmötet till höstterminsmötet och justera reglementet därefter. 

 Det på vårterminsmötet redan valda AKG för 2016 skulle då sitta fram till 

 höstterminsmötet. En diskussion rörde huruvida valet av AKG hade dragit ut på 

 det längre höstterminsmötet, och ifall en av de posterna hade kunnat flyttas 

 till vårterminsmötet. Det skulle också kunna innebära en obalans när fler 

 styrelseposter väljs på hösten. Ett argument var att sektionens ekonomiska 

 utskott skulle vara viktigare att ha på hösten för att passa företagens budgetår. 

 Det nämndes att W-dagen skulle ligga efter att funktionärerna gått av, vilket 

 hade fungerat bättre ifall den innefattades av mandatperioden. K-sektionen 

 gör så att det förra motsvarande utskottet sitter två månader längre och håller 

 i deras arbetsdag. 

  Det föreslogs att ta upp propositionen igen i höst.  

 Marie Bergengren yrkade på att lägga till en att-sats om att flytta Infu-chef 

 med utskott till våren, Tom yrkade på att i reglementet införa 

  "§ 3.7.3 Mandatperiod:  

 AK har en förlängd mandattid, från första januari till  sista februari året därpå. 

 De två sista månaderna av mandattiden har avgående AK inget mandat i 

 Styrelsen utöver vanlig sektionsmedlems rättigheter." 

 och att i reglementet införa  

 "§ 4.3.4 Mandatperiod: 

 AKG har en förlängd mandattid, från första januari till sista februari året 

 därpå." och att " justera numreringen i reglementet därefter. ". 

  Toms yrkanden lades till propositionen av mötet via acklamation. 

  Maries yrkande diskuterades ytterligare, då det hade inneburit mer jobb för 

 valberedningen samt riskera att vara utan Infu-chef ännu längre. Yrkandet 

 justerades så att ändringen av Infu-chef träder i kraft efter årsskiftet, enligt 

 Maries tillägg 

 "Yrkar på att till proposition "val av akg" läggs att val av infochef och 
 informationsutskott flyttas till vårterminsmötet, men att detta inte justeras i 
 styrdokumenten förrän 2017. Alltså att infu och infochef väljs hösten 2016 och 
 sedan våren 2017. Därefter alltid på våren."   
  Jämlikhetsutskottet diskuterades också som möjligt att flytta till 

 vårterminsmötet.  



 

Sektionsmöte 
 
 
 

Page 4 of 6 
 

  Maries justerade yrkande godkändes av mötet. 

  Propositionen valdes med nämnda tillägg.   

b. Proposition – Exjobb på turkosa tavlan (Bilaga P2) 

  Kajsa Jakobsson föredrog propositionen, som menade att införa en tradition av 

 att sätta upp sammanfattningar, abstraktet och kontaktuppgifter, av exjobb på 

 turkosa tavlan. Detta skulle åligga informationsutskottet. Frågan uppkom hur 

 länge de skulle sitta uppe, samt vilka exjobb skulle sättas upp. Det ansågs vara 

 upp till informationsutskottet att bestämma sådant. 

  Carolina Koronen yrkade på att ändra att-satsen till "(...) via sektionens 

 informationskanaler" istället för på den turkosa tavlan.  

  Mötet godkände motionen med Carolina Koronens tillägg. 

c. Proposition – Införande av sektionens maskot i stadgarna (Bilaga P3) 

  Propositionen togs upp efter §§ 16.d. 

d. Proposition – Representant i TLTHs strategigrupp (Bilaga P4) 

  Emma Bergman föredrog propositionen, angående att justera reglementet 

 enligt kårens reglemente.    

  Mötet godkände propositionen. 

e. Proposition – Statistik från sektionsmöten (Bilaga P5) 

  Manfred Schmidt föredrog motionen, angående att spara statistik från 

 elektroniska omröstningar på sektionsmöten. Anledningen till att både 

 revisorer och rösträknare omnämns i propositionen är att det ska vara någon 

 som närvarat på sektionsmötet som granskar i fall av misstanke om valfusk.  

  En diskussion huruvida formuleringen ska föras in i reglementet eller i 

 stadgarna uppstod, vilket resulterade i ett yrkande på att byta reglemente mot 

 stadgar. 

  Mötet godkände ändringsyrkandet. 

  Carolina Koronen undrade varför statistiken bara skulle visas för några få och 

 inte för hela sektionen ifall det föreligger misstanke om valfusk. Diskussionen 

 nämnde att skälig misstanke inte kommer att vara ett vanligt förekommande 

 problem, samt att ju mer transparens desto bättre.  

  Carolina Koronen yrkade på att lägga till att formuleringen börjar gälla först 

 efter mötets avslutande enligt 

 "att i reglementet lägga till  
 all valstatistisk sparas till nästa ordinarie möte och får efter mötets avslutande 
 endast lämnas ut tull sektionsmedlem vid misstanke om valfusk. Vid personval 
 begränsas personer som kan begära ut valsiffrorna till mötets justerare och 
 sektionens revisorer. ",  
 samt justerare istället för rösträknare. Skälig misstanke avgörs av revisorerna.  
  Formuleringen skulle läggas i stadgarna under §§ 3.2.1. 
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  Mötet godkände propositionen med Carolina Koronens ändringsyrkande via 

 acklamation.  

16.  Motioner  

a. Motion – UNC ledamot (Bilaga M2) 

  Emma Bergman föredrog motionen. Ett ändringsyrkande från Tom Allen 

 justerade motionen så att den stämde med reglementet, dvs "(...)CEQ-

 representanter(...)" istället för "(...) CEQ, representanter(...)".  

b. Motion – Sektionsmaskot (Bilaga M3) 

  Motionärerna bakom Sektionsmaskot (M3) och Förändring av maskot (M4) 

 jämkade sig med varandra. Formuleringen i reglementet är Hajen Wera och 

 samma bild används som i M4. 

  Freddy Larsson föredrog propositionens bakgrund. 

  Maja frågade ifall hajen ska stavas med stort H, samt huruvida den har 

 ögonfransar eller inte. Tidigare har hajen stavats med litet h, och hon har inte 

 ögonfransar då hon ska vara en unisex maskot till utseendet. Simon Probert 

 ville gärna att hajen skulle ha 5 gälar istället för 4 då det är mer anatomiskt 

 korrekt. Det påpekades att bilden inte ska föras in i reglementet, utan är en 

 flexibel illustration.  

  Emma Bergman föredrog styrelsens motionssvar(MS4). 

  Marie Bergengren föreslog att bestämma några karaktärsdrag för hajen, hur 

 hon ser ut och inte ser ut. 

  Carolina Koronen lade fram ett TILLÄGGSYRKANDE på att styrelsen ska ta 

 fram en grafisk profil angående maskotens utseende. Det står hen i 

 tilläggsyrkandet, vilket inte strider mot att det är en kvinnlig maskot. 

  En diskussion uppstod kring huruvida Sigge Haj ska aktivt rensas ut, men det 

 ansågs irrelevant för sektionsmötet att ta beslut om.  

  Sektionsmötet godkände motionen med tilläggs 

c. Motion – Förändring av sektionsmaskot (Bilaga M4) 

  Jämkad med M3. 

d. Motion – Hajmössan (Bilaga M1) 

  Freddy Larsson föredrog motionen, angående att i reglementet åligga phöset 

 att dela ut hajmössan till en årets nolla. Frågorna gällde främst förtydliganden 

 av motionen.  

  Christian Rissler föredrog styrelsens motionssvar (MS1). Freddy svarade på 

 detta att alla pris och utmärkelser är favoriserande, hajmössan inte mer än 

 andra. 

  Felix svarade att phös-15  tyckte att den inte är personlig och att phöset bör få 

 vara flexibel utan detaljstyrning.  

  Christian påpekade att årets nolla överskuggar de andra priserna under 

 nollningen. 
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  Marie tycker om traditionen. 

  Kicki och Felix påpekar att inga andra event eller utmärkelser finns i 

 reglementet. 

  Simon föreslog att dela ut mössan till någon annan än just årets nolla. 

  Christoffer tyckte att årets nolla var en särbehandling.  

  Manfred tycker också om mössan, men inte årets nolla. 

  Freddy föreslog att höja prestigen i de andra priserna istället för att ta bort 

 hajhatten.  

  Felix påpekade att andra sektioner också tagit bort utmärkelsen årets nolla.

 Kicki påpekade att avslag mot hajmössan i reglementet inte nödvändigtvis 

 behöver innebära att hajmössan helt skulle försvinna. 

  Freddy höll med Kicki men trycker på att de snabba flödena i W-sektionen 

 kanske skulle innebära ett behov av att befästa tyngden någonstans. 

  Mötet valde att avslå motionen. 

e. Proposition – Införande av sektionens maskot i stadgarna (Bilaga P3) 

  Manfred Schmidt föredrog propositionen. Det förtydligades att en  

 stadgeändring kräver två läsningar, vilket innebär att reglementet inte heller 

 justeras innan propositionen godkänts på två varandra följande 

 sektionsmöten. 

  Kicki Lissborg och Christoffer Orinius lade fram ett ändringsyrkande, att i 

 reglementet ta bort §§1.4 och i stadgarna istället införa §§1.5 Sektionsmaskot 

 - Sektionens maskot är hajen Wera.  

  Sektionsmötet valde att godkänna tilläggsyrkandet. 

  Mötet valde att godkänna propositionen, med tilläggsyrkandet. 

17.  Övrigt 

  Carolina Koronen påminde om att skicka in en motion till TLTH om att ändra 

 W-sektionens maskot i deras reglemente. 

18.  Mötesordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

Lund, dag som ovan 

 
Kicki Lissborg 

Ordförande Ekosystemtekniksektionen 


