
Det går inte att visa den här bilden just nu.

 
EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH 
HÖSTTERMINSMÖTE 
2016-11-08	

 
Naturvetarvägen 16  www.wsek.se 
222 41 Lund Org.nr: 845003-2936 w-ordf@tlth.se 

Sida 1 av 23 
	

	

Protokoll	Höstterminsmöte	2016	
	
Tid:	Den	8	november	2016,	kl	18.11.		

Plats:	KC:A,	Kemicentrum	

Närvarande:



Det går inte att visa den här bilden just nu.

EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH 
HÖSTTERMINSMÖTE 

                               2016-12-06 
	
	

 
Naturvetarvägen 16  www.wsek.se 
222 41 Lund Org.nr: 845003-2936 w-ordf@tlth.se 

Sida 2 av 23 
	

Efternamn,	namn,	klass:		

Aronsson	 Anna-Karin	 W16,	kom	§13,	§13.18,	gick	§12.7	 	 	

Haraldson	 Annie	 W16,	gick	§13.15	 	 	 	

Rittsten	 Daniel	 W16,	gick	§13.15	 	 	 	

Söderström	 Ebba	 W16,	gick	§12.3		 	 	 	

Ericson	 Elsa	 W16,	gick	§12.4		 	 	 	

Blom	 Fanny	 W15,	kom	§12.7,	gick	§13.18	 	 	 	

Ahrling	 Fredric	 W16,	kom	§12.7,	§13.18,	gick	§13,	§13.18	 	

Erlandsson	 Jacob	 W16,	gick	§13.15	 	 	 	

Westman	 Jorun	 W16,	gick	§13.7		 	 	 	

Eftring	 Katja	 W16,	gick§13.18	 	 	 	

Persson	 Louise	 W16,	gick	§13.18	 	 	 	

Söderberg	 Louise	 W16	 	

Norlin	 Markus	 W16,	gick	§13.5	

Carlsson	 Maria	 W16,	gick	§13.16	 	 	 	

Karlsson	Faudot	Marion	 W16,	gick	§13.18	 	 	 	

Hoppe	 Rebecka	 W16,	gick	§13.18	 	 	 	

Sahlin	 Sanna	 W16,	gick	§13.18	 	 	 	

Bobäck	 Kristin		 W16,	gick	13.15		 	 	 	

Abrahamsson	 Sara	 W16	

Engström	 Sara	 W16,	gick	§13.17	 	 	

Olsson	 Sara	 W16,	gick	§13.23	

Hager	 Sixten	 W16,	gick	§13.18	 	 	 	

Nilsson	 Sofie	 W16,	gick	§13.18	 	 	 	

Nyberg	 Theo	 W16,	gick	§12.1		kom	§12.7,	§13.18	 	 	

Kloo	 Ylva	 W16	

Probert	 Adam	 W16,	gick	§13.16	 	 	 	

Ley	 Timothy	 W16,	gick	§12.4,	kom	§12.7,	gick	§13.18	 	 	

Ebba	 von	Wachenfeldt	W16,	gick	§12.1	 	 	 	
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Bengtsson	 Märta	 W16	

Alexander	 Betsholtz	 W11,	kom	§9.15,	gick	§12.3	 	

Selander	 Ylva	 W15	 	

Hilgers	 Anna	 W15,	gick	§13.7		 	 	 	

Lepistö	 Björn	 W15,	gick	§13.18	 	 	 	

Olsson	 Elin	 W15,	gick	§13.18	 	 	 	

Blomkvist	 Elin	 W15,	gick	§13.18	 	 	 	

Cronqvist	 Frida	 W15,	gick	§13.18	 	 	 	

Kronqvist	 Frida	 W15	

Anderson	 Henrik	 W15	 	

Sannum	 Jacob	 W15,	gick	§13.18	 	 	 	

McCleaf	 Katarina	 W16	 	

Sjöström	 Linnéa	 W15	 	

Särnbratt	 Miriam	 W15	 	

Cardell	 Norea		 W15	 	

Håkansson	 Petter	 W15,	gick	§13.18	 	

Norup	 Samuel	 W15,	gick	§13.18	 	 	 	

Joman	 Siri	 W15,	gick	§13.18	 	 	 	

Harald	 Sofie	 W15	 	 	 	 	

Rappman	 Tove	 W15,	kom	§13.18	

Johansson	 Sara	 W15,	kom	§13.18	 	 	 	

Berin	 Isa	 W14	 	 	 	 	

Bruce	 Malin	 W14	 	

Lindén	 Magnus	 W14	 	

Lissborg	 Kristina	 W14	 	

Löwdin	 Johanna	 W14	 	 	 	 	

Nyberg	 Sara	 W14,	gick	§13.18	 	 	 	

Ouchterlony	 Anna	 W14,	gick	§13.17	

Rissler	 Christian	 W14	 	
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Rosén	 Moa	 W14,	gick	§13.18,	kom	§13.20	 	 	 	

Schmidt	 Manfred	 W14,	gick	§13.18	 	 	 	

Wennerbeck	 Sofia	 W14,	kom	§12.1,	gick	§12.4	 	 	 	

Örnberg	 Fiona	 W14	

Allen	 Tom	 W13		 	 	 	 	

Bergengren	 Marie	 W13	

Mourujärvi	 Marika	 W13,	gick	§13.7		

Orinius	 Christoffer	 W13	 	 	 	 	

Probert	 Simon	 W13	 	 	

Sandblom	 Lisa	 W13,	gick	§13.7		

Ekholm	 Jennifer	 W12,	kom	§11,	gick	§13.18	 	 	

Gahnström	 Louise	 W12,	gick	§12.7		 	

Handberg	 Ellen	 W12,	kom	§9,	gick	§12.7	 	 	

Henriksson	 Elin	 W12	 	

Larsson	 Freddy	 W12,	kom	§10,	gick	13.18	

Rensfeldt	 Arvid	 W12,	gick	§13.18	 	

Sörliden	 Agnes	 W12	

Eriksson		 Ludvig		 adjungerad,	gick	§13.18,	kom	§13.19	 	 	

Martinson				 Astrid		 adjungerad	kom	§13.5,	gick	§13.18	

Lissborg	 Anna	 adjungerad,	gick	§12.7	

Wessman	 	David	 adjungerad,	gick	§10.1	

Navrozidis	 	Jacob	 adjungerad,	gick	§10.1	

Turesson		 Adam		 adjungerad,	gick	§10.2	

Laster-Grip		 Isabell	 adjungerad,	gick	§12.4		

Wetterstrand	 Fredrik	 adjungerad,	kom	§	13.18	 	 	
	 	

Bilagor:	“Bilaga	Ö1”,	Bilaga	Ö2”,	“Budget	2017”,	“P1”,	“P2”,	“P3”,	“P4”,	“P5”,	“P6”,	“P7”	och	“V”.	

1 Ordförande	förklarar	mötet	öppnat	
2 Val	av	mötesfunktionärer	

a. Val	av	mötesordförande	
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Valdes	Agnes	Sörliden.	Agnes	yrkade	på	att	 välja	Kicki	 till	mötesordförande	under	punkt	
13.w.	val	av	revisor.		

b. Val	av	mötessekreterare	
Valdes	Ylva	Selander.		

c. Val	av	justerare		
Louise	 Gahnström	 nominerar	 Tom	 Allen	 som	 tackar	 nej.	 Siri	 Joman	 nominerar	 Anna	
Hilgers,	 som	 tackar	 nej.	Magnus	 Lindén	 nominerar	 Lousie	Gahnström,	 som	 tackade	 nej.	
Norea	 Cardell	 nominerade	 Märta	 Bengtsson	 som	 tackade	 ja.	 Marie	 Bergengren	
nominerade	sig	själv.		
Marie	Bergengren	och	Märta	Bengtsson	valdes	via	acklamation	och	i	grupp.		

d. Val	av	rösträknare	
Christoffer	Orinius	nominerade	Marika	Mourojärvi	som	tackade	nej.		
Valdes	Marie	Bergengren	samt	Märta	Bengtsson.		
Tom	Allen	valdes	som	rösträknare	från	§13.z,	då	Marie	lämnade	mötet.		
	

3 Fastställande	av	dagordning	
Ylva	yrkar	på	att	lägga	till	punkt	14.f.	AK,	och	punkt	14.u.	Vice	AK,	samt	punkt	14.t.	Medlemmar	i	
AKGutskottet	och	justera	övriga	punkter	efter	detta.	 	Yrkar	på	att	stryka	10.	a.	Statistik	över	W-
sektionens	 funktionärer.	 Louise	 Gahnström	 frågade	 om	 punkten	 9.m.	 Inspektor	 var	 korrekt,	
vilken	Agnes	sa	att	den	var.		
Mötet	beslutade	att	godkänna	Ylvas	yrkandet.	Mötet	fastställde	dagordningen	med	det	yrkandet.		
Agnes	yrkade	senare	på	att	lägga	till	punkt	13.z	Grafisk	designer.	Mötet	fastställde	dagordningen	
med	även	detta	yrkande.		

4 Adjungeringar	
Mötet	beslutade	att	adjungera	Ludvig	Eriksson,	Anna	Lissborg,	David	Wessman,	Jacob	Navrozidis,	
Adam	 Turesson	 och	 Isabell	 Laster-Grip	 med	 närvaro-,	 yttrande-	 och	 yrkanderätt.	 Mötet	
adjungerade	 in	Astrid	Martinsson	 från	 §13.	 e.	Mötet	 adjungerade	 in	 Fredrik	Wetterstrand	 från	
§13.18.	

5 Mötets	behöriga	utlysande	
Mötet	anser	att	mötet	blivit	behörigt	utlyst.		

6 Justering	av	röstlängden		
Mötet	 röstlängd	 justeras	 löpande	 enligt	 det	 elektroniska	 röstsystem	 som	 används	 samt	 i	 ett	
exceldokument	som	backup-system.	Mötet	beslutade	att	justera	röstlängden	enligt	de	systemen.		

7 Förfarande	vid	valärenden	
Kicki	 presenterade	 styrelsens	 förslag,	 vilket	 var	 att	 styrelseposter	 får	 hålla	 en	 presentation	 i	 3	
minuter,	frågor	3	minuter	samt	diskussion	3	min.	Poster	som	är	plastbegränsade	till	en	person	får	
3	minuter,	3	minuter,	3	minuter.	Övriga	platsbegränsade	poster	får	1	minut,	1	minut,	2	minuter.		
Tom	 frågar	 vad	 vice	 innebär,	 Agnes	 förtydligar	 att	 det	 gäller	 för	 exempelvis	 vice-AK,	
penningmästare.		
Mötet	beslutade	att	fastställa	proceduren	vid	valärenden	till	styrelsens	förslag.		

8 Föregående	mötesprotokoll		
Ylva	berättade	att	föregående	protokoll	skrevs	av	förra	sekreteraren,	Malin	Bruce,	och	har	blivit	
justerat.	 Protokollet	 har	 skickats	 ut	 via	 sektionens	 maillistor,	 samt	 finns	 på	 wsek.se	 och	 på	
turkosa	tavlan.	Mötet	beslutade	att	lägga	föregående	protokoll	till	handlingarna.		

9 Orientering	
a. Styrelsen	
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I	början	av	terminen	var	det	som	vanligt	nollning,	och	då	stod	styrelsen	på	plats	i	Kårhuset	för	att	
välkomna	 våra	 nya	 studenter.	 Styrelsen	 bjöd	 nollorna	 på	 onsdagen	 första	 veckan,	 samt	 höll	 en	
station	på	PåWift	 och	hade	en	 genomgång	om	vad	 styrelsen	 gör.	 På	Nollelördagen	anordnades	
det	sillafrukost	till	nollorna,	och	styrelsen	har	spexat	på	flertalet	nollningsevent	samt	hejat	på	det	
turkosa	 laget	 under	 kårkamper	och	 andra	 aktiviteter.	 Varje	 vecka	har	 styrelsen	haft	möten	och	
skött	 sektionens	 dagliga	 verksamhet.	 Planering	 inför	 stormöte	med	W-styrelserna	 från	Uppsala	
och	KTH	har	planerats	här	 i	Lund,	 första	helgen	 i	december.	Under	detta	möte	utbyts	 idéer	och	
erfarenheter	 för	 att	 utveckla	 våra	 respektive	 sektioner	 samt	 eventuella	 samarbetsprojekt.	
Styrelsen	har	även	varit	på	Skipthe	och	planerat	in	funktionärstack	den	9:e	december.	Dessutom	
har	 det	 skrivits	 propositioner	 och	 planerats	 inför	 Höstterminsmötet,	 samt	 att	 de	 styrelseposter	
som	skall	väljas	på	mötet	marknadsförts.		

	
Styrelsen	har	 gemensamt	med	Kerub	och	K-sektionen	kontaktat	Husstyrelsen	och	 fått	 beskedet	
att	en	ombyggnation	kan	påbörjas	någon	gång.	Möjligen	i	vår.	Styrelsen	är	också	fortsatt	lovad	att	
alltid	ha	tillgång	till	en	sektionslokal.		

	
b. Ordförande	
Under	hösten	har	Kicki	hållit	i	styrelsemöten	en	gång	i	veckan	där	allt	möjligt	sektionsrelaterat	har	
diskuterats,	 samt	 sammankallat	 till	 möten	 för	 att	 gå	 igenom	 propositioner	 och	 diskutera	
sektionens	budget.		Kicki	har	även	varit	på	möten	med	Kårens	Ordförande	Kollegie	(OK)	varannan	
vecka.	Inom	OK	har	alla	sektioners	ordförande	haft	möjligheten	att	stötta	varandra	och	diskutera	
gemensamma	 ställningstaganden	 och	 visioner	 kring	 studentverksamheterna.	 Något	 som	 tagits	
upp	 är	 till	 exempel	 införande	 av	 en	 gemensam	 värdegrund	 på	 Kåren.	Under	 nollningen	 har	OK	
varit	 del	 av	 domarkollegiet	 och	 bland	 annat	 dömt	 Draggningen	 och	 Regattan,	 samt	 sett	 till	 att	
synas	på	campus	i	vackra	fe-outfits.	

	

c. Sekreterare	
Sekreteraren	har	sedan	hon	gick	på	 i	 juli	ägnat	sig	en	hel	del	åt	nollning,	 skrivande	av	protokoll	
och	fixande	av	diverse	listor.	Hon	har	också	försökt	få	styrelsen	känt	som	”spex-styret-16”,	tyvärr	
med	ett	tveksamt	resultat.	Dessutom	har	hon	lärt	sig	mer	om	servrar	då	Teknolog	Kårens	servrar	
tyvärr	bestämde	sig	för	att	haverera	efter	att	hon	uppdaterat	maillistorna	för	året.	Hon	har	även	
återställt	 alla	 maillistor	 vilket	 visade	 sig	 vara	 lite	 jobbigt.	 Sekreteraren	 har	 också	 deltagit	 i	
styrelsearbetet	 och	 bland	 annat	 tjatat	 på	 Husstyrelsen	 om	 besked	 gällande	 flytt	 av	 vår	
sektionslokal.	 Hon	 har	 även	 gått	 på	 roliga	 och	 givande	 VOK	 (Vice	 Ordförande	 Kollegie)	möten.	
Framförallt	har	hon	haft	roligt	tillsammans	med	styrelsen!		
	
d. Kassör	
Elin	Henriksson	har	i	egenskap	av	kassör	skött	sektionens	ekonomi	och	vardagliga	arbete	genom	
att	 göra	 överföringar	 för	 utlägg,	 betala	 fakturor,	 överse	 inbetalningar,	 hantera	 kontanter	 och	
bokföra	 allt	 detta.	 Som	 firmatecknare	 har	 hon	 deklarerat,	 signerat	 ansökningar	 om	
alkoholtillstånd,	skött	kontakten	med	vår	företagsbank	etc.	

	
Hon	har	också	jobbat	med	nuvarande	och	nästkommande	års	budgetar.	Elin	har	under	året	infört	
iZettle	på	sektionen	vilket	är	en	tjänst	som	gör	det	möjligt	att	ta	betalt	med	kort.	Elin	har	bistått	
diverse	 försäljning	 på	 sektionen	 genom	 att	 tillhandahålla	 kontantkassa	 och/eller	 iZettle.	 Även	
swish	 har	 varit	 ett	 alternativ.	 Själv	 har	 hon	 sålt	 ouveraller,	 tygmärken	 och	 tröjor.	 Elin	 har	
samarbetat	 med	 penningmästaren,	 Manfred	 Schmidt,	 och	 phøsets	 kassaansvariga,	 Frida	
Kronquist.	
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Elin	 har	 deltagit	 i	 möten	med	 pengakollegiet	 på	 Kåren.	 Elin	 har	 kickat	 igång	 fler	 studiecirklar	 i	
sektionens	 styrelse	 och	olika	 utskott	 och	hållit	 sig	 informerad	 genom	 sektionens	 kontaktperson	
(Erik	Adell)	på	Folkuniversitetet.	

	
Elin	har	utöver	detta	varit	delaktig	i	allt	det	styrelsen	gjort	under	året	i	form	av	projekt,	vardagligt	
arbete	och	engagemang	för	sektionen	och	sektionens	medlemmar,	samt	varit	med	och	fattat	de	
beslut	som	tagits	vid	styrelsemöten.	
	
e. PR-chef	
Hon	drog	 igång	mitt	 arbete	 som	PR-Chef	i	 juli,	med	 att	 samla	 och	 ordna	 dokument	 som	är	 bra	
hjälp	 inom	 Bostadsakuten.	 Under	 nollningen	 har	 jag	 varit	 och	 planerat	 samt	 deltagit	 i	 diverse	
aktiviteter	 i	egenskap	av	styrelsemedlem,	bland	annat	Sillafrukosten,	På	Wift	och	diverse	gyckel	
på	olika	sittningar.	Jag	promotade	även	PR-utskottet	mycket	för	ettorna,	vilket	resulterade	i	hela	
sex	 nya	 utskottsmedlemmar.	 Med	 Utskottet	 har	 jag	 haft	 kick-off,	 många	 trevliga	 möten	 och	
planerat	inför	framtiden	och	framförallt	våren	då	PR-utskottet	gör	som	mest.	Utskottet	har	också	
dragit	 igång	 ett	 nytt	 Instagram-konto	med	 syfte	 att	 representera	 hela	 vår	 glada	 sektion	 på	 ett	
lättillgängligt	och	kul	sätt.	Jag	har	också	rotat	i	Arkiwet	och	med	utskottet	kommit	fram	till	att	vi	
ska	uppdatera	våra	marknadsföringsattiraljer,	det	vill	säga	broschyrer,	roll-up	och	pennor.	
Med	 styrelsen	 har	 jag	 deltagit	 i	 det	 fortlöpande	 ordinarie	 arbetet	 med	 allt	 vad	 det	 innebär:	
möten,	 protokolljustering,	 budgetgenomgångar,	 och	 upptäckning	 av	 de	 vakanta	 posterna	
Informationschef	och	AK.	
Jag	 har	 löpande	 kontakt	 med	 Förbundet	 Unga	 Forskare,	 som	 ger	 sektionen	 bidrag	 för	 vår	
verksamhet.	Snart	kommer	medlemsregistrering	ut	för	nästa	år,	se	till	att	skriva	upp	er!	Dessutom	
är	 jag	 mitt	 uppe	 i	 planeringen	 inför	 det	 så	 kallade	 stormötet,	 då	 styrelserna	 från	 våra	
Systersektioner	på	KTH	och	i	Uppsala	kommer	ner	och	hälsar	på	oss	här	i	Lund.	
Framförallt	har	jag	haft	det	väldigt	kul	hittills,	och	ser	framemot	mer!	
	
f. Arbetslivskontaktsutskottet	
Adam	Turesson	rapporterade	från	AKG-utskottet.	Adam	är	representant	för	AKG	och	berättar	att	
han	 inofficiellt	 kallar	 sig	 AK,	 då	 en	 sådan	 saknas	 och	 han	 satt	 kvar	 i	 utskottet	 sen	 förra	 året.	
Andreas	 Larsson	 och	 Adam	 har	 värvat	 nollor	 till	 utskottet	 och	 de	 är	 just	 nu	 11	 st	 inoficiella	
medlemmar.	Adam	har	ringt	runt	till	ca	30	företag	i	nuläget	och	planerar	för	fullt	inför	W-dagen.	
AKGutskottet	har	infört	att	det	finns	möjlighet	för	företagen	att	vara	huvudsponsor.	De	har	valt	ut	
de	 100	 företag	 i	 Sverige	 som	har	 bäst	miljöprofil,	 samt	 som	har	mer	 resurser	 än	de	 företag	 de	
tidigare	har	ringt	till.	Sluttiden	för	företag	att	anmäla	sig	är	en	månad	innan	W-dagen.		

g. Sexmästare	
Sedan	senaste	orienteringen	 i	april	har	Sexmästaren	gått	på	helfart.	Sexmästaren	och	Sexet	har	
bl.a.	 arrangerat	 en	 sittning	 för	 Ingenjörer	Utan	Gränser,	 gjort	 en	 temasläppssittning	 för	Phøset,	
haft	en	förrådstömningsfest	med	Sexet,	varit	med	på	en	pubrunda,	hållit	en	underWattEn-sittning	
med	E	och	arrangerat	en	ET-slasque	 i	 juni.	 Sen	kom	nollningen	då	Sexet	och	Sexmästaren	bl.	a:	
Presenterade	sig	för	nollorna	och	grillade	hamburgare	på	St.	Hans,	arrangerade	en	sittning	för	att	
få	en	publik	 till	Phøset	när	de	var	strippsugna,	klämde	 in	en	Tour	de	Sex	där	Sexet	 för	en	gångs	
skull	fick	börja	dricka	innan	kl	4,	arrangerade	en	baKWend	sittning	med	K-sex,	samarbetade	med	
D	 &	 ING	 och	 skapade	 WEDdING-sittningen,	 fixade	 lite	 kvällsmat	 till	 Wåtmarksvisningen	 och	
avslutade	nollningen	med	att	arrangera	en	festlig	MASKerad.	Då	fortsatte	eventen	rulla	in	med	en	
halvlyckad	Oktoberfest	tillsammans	med	alumniföreningen	och	slutligen	i	 lördags,	en	sittning	för	
W06	som	kom	hit	och	firade	10	års-jubileum	och	när	Sexet	ändå	var	i	ett	kök	så	passade	vi	på	att	
laga	maten	till	HT-mötet.	
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Utöver	detta	har	Sexmästaren	också	varit	med	på	otaliga	styrelsemöten	där	han	fört	Sexets	talan	
såväl	 som	 påverkat	 styrelsens	 beslut	 i	 den	 riktning	 han	 tror	 på.	 Han	 har	 också	 gått	 på	många	
Sexkollegiemöten	 för	 att	 koordinera	 sig	 med	 de	 andra	 sexmästarna.	 Där	 har	 många	 givande	
kontakter	 knutits	 och	 ett	 härligt	 samarbete	 utvecklats.	 Sexmästaren	 har	 också	 gått	 på	 en	
utbildning	i	hur	man	använder	Kårens	lokaler	och	liknande.	Sedan	i	september	har	han	också	tagit	
upp	en	strid	mot	en	 faktura	 för	väktaruttryckningar.	Med	mycket	hjälp	 från	My	Reimer,	Pedell	 i	
TeknologKåren,	ser	det	nu	hoppfullt	ut.	

	
Sexmästaren	har	också	varit	och	köpt	en	(minst	sagt)	vintage	kyl	som	nu	står	och	brummar	i	
Wåtmarken.	Kylen	(som	också	kallas	“sexig	kyl”	eller	“Sektionens	bästa	investering”)	har	löpande	
under	hösten	försett	Sexmästaren	med	blodsockerhöjande	medel	när	föreläsningar	och	dagar	
varit	långa	(och	använts	av	Sexet).	

	
h. Studierådsordförande	
Studierådsordförande	har	sedan	vårterminsmötet	levt	ett	fullspäckat	liv.	Där	under	våren	så	höll	
förra	Studierådsordförande	några	studiekwällar.	Ett	 tack	anordnades	 för	programledningen	som	
avgick	 i	våras	och	man	välkomnade	de	nya.	Man	gav	ut	stipendier	 till	 två	 funktionärer	 från	W2.	
Höstterminen	började	med	att	hälsa	de	nya	studenterna	välkomna.	Sedan	var	de	ett	par	veckor	
fyllda	med	nolleevenemang	där	Studierådsordförande	bl.	a.	anordnade	sillafrukosten	tillsammans	
med	kassören,	Elin,	 lekte	på	Sankt	Hans	och	en	hel	del	spex.	Samtidigt	hölls	CEQ-möten	för	LP4,	
som	var	väldigt	givande	och	de	behov	till	förbättring	som	fanns	är	då	förhoppningsvis	åtgärdade.	
Studierådsordförande	har	tillsammans	med	två	andra	Studierådsordförande	och	Kåren	anordnat	
Den	 Stora	 Pluggbrunchen.	 Hon	 har	 tillsammans	 med	 sitt	 utskott	 även	 bjudit	 på	 studiekwällar,	
lunchföreläsning	 och	 workshops	 i	 Excel.	 Har	 även	 två	 workshops	 i	 Matlab	 på	 gång.	
Studierådsordföranden	anordnar	ett	evenemang	 imorgon	 (9/11-16)	 för	att	promota	CEQ	och	ge	
studenter	 möjlighet	 att	 nominera	 föreläsare	 till	 Lunds	 studenters	 pedagogiska	 pris.	 Har	 även	
jobbat	med	de	behov	till	förbättringar	som	framkom	ur	mittkursutvärderingarna	och	de	problem	
som	uppstod	kring	tentorna	som	gjordes	för	två	veckor	sen.	Har	dessutom	jobbat	med	att	försöka	
göra	det	lättare	för	de	kursombud	som	sektionen	har.	Var	på	en	föreläsning	om	hur	man	använder	
rättighetslistan.	 Studierådsordförande	har	 varit	 på	 väldigt	många	möten	under	hösten,	 förutom	
CEQ-mötena	så	ett	antal	med	SRX	och	veckovis	med	både	styrelsen	och	studierådet	samt	en	del	
andra	 möten	 med	 föreläsare	 och	 programledningen.	 Nyligen	 så	 togs	 en	 facebooksida	 för	
Studierådet	på	Eko	fram	där	man	lätt	kan	bland	annat	hålla	koll	på	vad	som	studierådet	erbjuder.	
Har	även	hållit	kontakten	med	vice-Jämo,	skyddsombudet	och	världsmästarna.	LP1	har	precis	tagit	
slut	 så	 nu	 kommer	 hösten	 fortsätta	med	CEQ	utvärderingar	 och	möten.	Det	 också	 planerat	 för	
studiekvällar,	workshops,	en	awesome	kick-off	och	kanske	en	och	annan	överraskning.		
	
i. Jämlikhetsombud	
När	 Jämlikhetsombudet	 tillträdde	 posten	 vid	 årskiftet	 så	 anordnade	 och	 höll	 densamma	 i	
funktionärsutbildningen	 för	 alla	 sektionens	 funktionärer	 tillsammans	 med	 det	 avgående	
Jämlikhetsombudet	och	Jämlikhetsutskottet.		
	
Sedan	dess	har	Jämlikhetsombudet	löpande	deltagit	i	möten	med	Likabehandlingskollegiet,	där	de	
olika	 sektionernas	 likabehandlingsombud	 och	 jämlikhetsombud	 har	 diskuterat	 frågor	 rörande	
nollningen,	 Kårens	 policy	 för	 likabehandling,	 Kårens	 psykosociala	 enkät	m.m.	 Tillsammans	med	
likabehandlingskollegiet	 och	 Jämlikhetsutskottet	 var	 jämlikhetsombudet	 med	 och	 planerade,	
organiserade	och	genomförde	jämlikhetsveckan	på	LTH	vilket	involverade	bl.a.	lunchföredrag	och	
filmvisningar	på	temat	likabehandling	&	jämlikhet	samt		
spridning	 av	 information	 om	 likabehandlingsarbetet	 på	 LTH	 och	 till	 vem	 en	 kan	 vända	 sig	med	
sådana	frågor	och	problem.	
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Jämlikhetsombudet	har	även	varit	aktiv	 i	organiseringen	av	en	 tävling	med	syfte	att	 finna	en	ny	
maskot	 åt	 sektionen	 i	 enlighet	 med	 den	 motion	 som	 sektionen	 röstade	 igenom	 under	
höstterminsmötet	2015.	En	workshop	för	att	ta	fram	förslag	till	nämnda	tävling	anordnades	och	
tävlingen	genomfördes	genom	en	omröstning	där	sektionens	medlemmar	fick	rösta	på	de	förslag	
som	skickats	in	digitalt.	
	
I	 samarbete	 med	 Jämlikhetsutskottet,	 där	 Jämlikhetsombudet	 även	 lett	 utskottsarbetet	 under	
verksamhetsåret	 har	 vi	 utfört	 utskottsutvärderingar	 för	 de	 utskott	 som	 valdes	 under	
höstterminsmötet	med	 syfte	att	 förbättra	utskottsarbetet	och	har	även	assisterat	 Phøset	under	
sektionens	egen	phadderutbildning.	
	
Under	 höstterminen	har	 Jämlikhetsutskottet	 anordnat	 två	 lunchföredrag;	 ett	med	 Tomas	Brage	
som	 handlade	 om	 genus	 inom	 naturvetenskap	 och	 teknik	 och	 ett	 med	 Gabriella	 Nilsson	 som	
handlade	 om	 hur	 våldtäkt	 presenteras	 i	 media	 utifrån	 ett	 genus-	 &	 kulturperspektiv.	
Jämlikhetsutskottet	höll	dessutom	i	en	station	under	på	Wift	
	
Jämlikhetsutskottet	 har	 också	 sedan	 i	 april	 anordnat	 diverse	 diskussionsluncher	 med	 frågor	
fokuserade	på	olika	aspekter	kring	jämställdhet,	jämlikhet,	etik	&	moral.	
	
Innan	 verksamhetsåret	 når	 sitt	 slut	 kommer	 Jämlikhetsutskottet	 även	 att	 organisera	
utskottsutvärderingar	 för	 de	 utskott	 som	 valdes	 under	 vårterminsmötet	 och	 planera	 inför	
sektionens	funktionärsutbildning	i	början	på	nästa	verksamhetsår.	
	

	
j. Informationsutskottet	
Informationsutskottet	har	under	hösten	2016	släppt	ett	ekolod	och	haft	en	release	för	detta.	I	
frånvaro	av	utskottsordförande	har	aktiviteten	i	övrigt	varit	låg	och	ansvaret	för	wekobrevet	har	
fallit	på	övriga	styrelsen.	Utskottet	har	trots	det	samarbetat	väl	och	bland	annat	gått	på	
nationspub	tillsammans	(mer	om	det	i	ekolodet	från	ht16).	
	
k. Öwerphøs	
Phøsutskottet	har	haft	fullt	upp	med	nollningen	fram	till	dess	slut.	Phøset	har	haft	minst	ett	möte	
i	 veckan	 samt	 eget	 arbete	 utöver	 det.	 Vi	 har	 med	 hjälp	 av	 Sexet	 haft	 ett	 temasläpp	 där	 vi	
avslöjade	årets	tema	för	alla	som	ville	se.	Vi	har	hållt	en	phadderutbildning	för	alla	våra	funkisar.	
Vi	 har	 även	 haft	 möten	 med	 bla	 K-phøs	 och	 SVL.	 Jag	 som	 överphøs	 har	 haft	 möte	 med	
överphøskollegiet	 varje	 vecka	 även	 under	 nollningen	 där	 vi	 diskuterat	 och	 planerat	 alla	
nollningens	intersektionella	event	och	detaljer.	
	
Arbetet	som	vi	gjort	inom	phøset	innan	nollningen	har	bestått	av	bla	planering,	nolleguide,	outfit,	
spons	och	info.	
Under	sommaren	fortsatte	arbetet,	vi	åkte	även	iväg	på	en	utflykt	i	några	dagar	till	Kullaberg	för	
att	 filma	 introduktionsfilmen.	 Sedan	 innan	 nollningen	 höll	 vi	 i	 en	 phadderkickoff	 samt	 hade	 ett	
sista	möte	med	studievägledningen.	
	
När	nollningen	började	så	ökade	arbetsbelastningen	ordentligt.	Varje	dag	sågs	vi	för	att	ha	möten	
och	gå	igenom	de	kommande	eventen.	Vi	skrev	och	övade	på	spex	och	manus	för	att	sedan	kunna	
framföra	det	för	våra	nollor	samt	andra	sektioner.	Nollningen	va	full	av	event	och	de	flesta	krävde	
lite	olika	approaches.	Därför	kommer	jag	istället	för	att	förklara	hur	och	vad	vi	gjorde	på	alla,	bara	
lista	upp	dem	för	att	spara	tid.		
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Event	 som	 gjort	 är	 följande:	 Introduktionen,	 rundvandring,	 inspirationsföreläsning,	 St	 Hans,	
StadsKrinWwandring,	 På	 Wift,	 phaddersittning,	 Utedischot,	 uppdragsindelning,	 Kårslag	 123,	
draggning,	 ingvasion,	 jord	 och	 jäger,	 Sveriges	 Ingengörer,	 nationsbrunch,	 Flying,	 lunchbeat,	
sykwäll,	 BakWend,	 Kårestival,	 Överphøsolympiaden	 och	 Cheertävling,	 Nollelördagen,	 WeDIng,	
Regattan,	 Regattabalen,	 Waderloo,	 Vett	 &	 Etikettlunch,	 Revy,	 Gasque,	 Sektionspresentation,	
MyskWäll,	Sensation	Red,	Maskerad	och	Salas.	
	
Phøsets	 ansvar	 varierade	 stort	 mellan	 dessa	 eventen,	 från	 väldigt	 lite	 till	 allt.	 Men	 vi	 var	
inblandade	i	planeringen	på	ett	eller	annat	sätt	i	dessa	eventen.	
	
Nu	efter	nollningen	har	jag	börjat	träffa	överphøskollegiet	igen	för	att	börja	utvärdera	nollningen.	
Lite	orelevant	 från	detta	har	 jag	även	kontaktat	 flera	olika	 företag	och	 sökt	 spons	 till	målarfärg	
och	fixat	in	30L	gratis	färg	till	sektionen.		
	
l. Källarmästare	
Källarmästare	(KM)	har	sedan	juli	ansvarat	för	Wåtmarken.	Detta	har	 inneburit	 införskaffning	av	
nytt	material	 till	 sektionen	 (pumptermosar,	 vattenkokare,	 färg,	 etc.).	 KM	har	 också	 försökt	 röja	
lite	bland	allt	överflödigt	material	som	med	tiden	har	byggts	upp	i	Wåtmarken.	KM	har	satt	upp	
diverse	 iordningshållande	 lappar	 (städschema,	“stäng	salto	dörrar”,	etc.)	och	skrivit	 riktlinjer	 för	
sektionens	material	som	håller	på	att	implementeras.	KM	har	även	gått	igenom	all	sektionens	färg	
i	 förrådet	 (81	 burkar	 och	 en	 matlåda	 från	 Hilbert)	 och	 infört	 ett	 hightech	 sorteringssystem	 (i	
excel).	Till	sist	lyckade	KM	också	få	kontroll	på	accesser	på	KC.	

	
Som	utskottsordförande	i	Pogrammästeriet	har	KM	kallat	till	ett	möte	och	fixat	en	kickoff	med	en	
mycket	 generös	 budget	 på	 187	 kr	 per	 person.	 Framöver	 planeras	 en	 till	 träff	 som	 går	 under	
namnet	“kurragömma-på-KC-med-tårta”.	

	
KM	har	suttit	med	på	AktU-möten	på	Kåren	tillsammans	med	andra	sektioners	källarmästare	och	
liknande.	Därifrån	anordnades	en	paintball	turnering	med	190	deltagare	varav	inga	gick	på	W.	

	
KM	har	hjälpt	kassören	lite	vid	försäljning	av	märken	under	nollningen.	

	
KM	har	suttit	med	på	styrelsemöten	och	övat	spex	och	spexat	med	resten	av	styrelsen.	

	
KM	har	suttit	med	på	husstyrelsemöten	där	info	berörande	KC	kommer	upp,	bland	annat	om	vår	
eventuella	lokalflytt.	Det	ser	ljust	ut	för	en	flytt,	kanske	före	sommaren.	Det	var	även	därifrån	som	
brandövningen	tidigt	en	morgon	i	fluffveckan	anordnades	med	sådär-bra	resultat.	

	
KM	har	skickat	ut	en	del	wekobrev	i	avsaknad	av	en	Infochef.	KM	är	tillsvidare	ansvarig.		

	
m. Inspektor	
Eva	presenterar	sig.	Hon	berättar	att	en	 inspektor	är	en	 lärare	som	är	ett	stöd	för	styrelsen	och	
sektionen.	Eva	berättar	att	hon	tycker	att	en	inspektor	ska	tycka	om	teknologer	och	studentikosa	
saker.	Hon	föreläser	i	kurser	som	Ekosar	läser	i	trean.	

Eva	är	också	domare	i	bl	a	Sångasrstiden	(SåS),	går	på	Gasquer	och	Jubileumsbaler.	Eva	är	också	
på	 en	 hel	 del	 styrelsemöten.	 Hon	 har	 bl	 a	 hjälpt	 styrelsen	 ta	 reda	 på	 vad	 som	 hände	 med	
lokalflytten.	Eva	berättar	också	att	hon	hjälper	styrelsen	att	ta	reda	på	vart	de	ska	vända	sig	när	de	
har	frågor	som	de	inte	vet	vem	de	ska	fråga.		
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Eva	berättar	också	att	det	är	350	års	 jubileum	på	universitetet	om	ett	år,	där	alla	studenter	och	
anställda	 ska	 samlas	 i	 Lundagård.	 Eva	 berättar	 att	 hon	 är	 ansvarig	 för	 förfesten	 för	 LTH.	 Hon	
undrar	 vad	Eko	kan	erbjuda	 för	underhållning.	Publiken	berättar	 för	 Eva	att	 K	har	ett	band	och	
SåSkörer.	

Sara	Nyberg	berättar	50-års	jubileum	som	en	parentes	apropå	Evas	information,	om	att	i	samband	
med	 350-års	 jubileum	 kommer	 det	 ske	 en	 hållbarhetsvecka,	 vilket	 verkar	 Eko-relevant.	 Sara	
berättar	att	hon	är	studeranderepresentant	som	ordnar	detta.		

n. TLTH	
David	 Wessman	 och	 Agnes	 Sörliden	 berättar	 om	 valet	 till	 Fullmäktige	 som	 pågår	 just	 nu.	 De	
presenterar	en	PowerPoint	där	TLTHs	organisation	presenteras.	Liknande	 information	kan	hittas	
på	tlth.se.	David	berättar	att	det	finns	27	st	platser	i	FM	där	varje	sektion	är	garanterad	en	plats.	
David	berättar	att	det	går	att	 rösta	på	 tlth.se.	David	berättar	att	Eko	 just	nu	 leder	 tävlingen	om	
högst	procentuellt	deltagande	i	valet.	Agnes	påtalar	vikten	av	FM,	bl	a	ett	beslut	för	ett	år	sen,	där	
det	bestämdes	att	 varje	 sektion	 fick	ett	bidrag	baserat	på	antal	medlemmar	 istället	 för	hur	Eko	
hade	 gynnats	 av,	 dvs	 att	 få	 ett	 bidrag	 beroende	 på	 sektionens	 nuvarande	 ekonomi,	 vilket	 är	
samma	system	som	varit	länge.	David	påminner	om	att	valkoden	som	krävs	för	att	rösta	finns	i	en	
ruta	 högra	 hörnet.	Manfred	 Schmidt	 berättar	 att	 valkoden	 står	 längst	 ner	 i	 högra	 rutan.	 David	
berättar	att	det	i	år	inte	alls	går	att	rösta	om	fel	kod	eller	personnummer	skrivs	in.		

10 Meddelanden		
Louise	 Gahnström	 berättar	 att	 under	 första	 rasten	 säljs	 det	 biljetter	 till	 15-års-festen	 nu	 på	
lördag.		
Sara	Nyberg	berättar	att	hon	har	broschyrer	för	gröna	tips	i	Lund	som	hon	delar	ut	till	de	som	vill	i	
pausen.	
Katarina	Mcleaf	 frågar	 när	 nästa	 paus	 är	 inplanerad.	 Agnes	 berättar	 att	 den	 första	 pausen	 är	
inplanerad	till	ca	kl	20.00.	

	

11 Budget	(se	bilaga	”Bilaga	Ö1”,	”Bilaga	Ö2”)	
Elin	Henriksson,	kassör	2016,	föredrog	ärendet.	Elin	berättade	att	sektionen	planerar	att	gå	550	
kr	 plus	 i	 år,	 vilket	 ser	 ut	 att	 följas	 i	 nuläget.	 Arvid	 frågar	 om	 det	 är	 någon	 mer	 skillnad	 än	
skillnaden	mellan	att	Phøset	tidigare	fick	spons	från	styrelsen	men	i	år	istället	bara	budgeteras	att	
få	gå	21	000	kr	minus.	Elin	berättar	att	styrelsen	i	år	lagt	till	Stormöte	som	en	stående	punkt,	men	
kompenserat	detta	med	en	 lägre	budget	 för	Skiphte.	Även	posten	studiecirklar	på	ca	15	000	kr	
plus	är	relativt	ny	i	år.		
Agnes	frågade	om	mötet	ville	diskutera	budgeten	vilket	mötet	inte	ville.		
Mötet	valde	att	anta	den	budget	som	styrelsen	lagt	fram.		

12 Propositioner	
a.	Justera	PR-chefens	uppgifter	i	reglementet	(bilaga	P1)	
Norea	Cardell	föredrog	ärendet.		
Tom	frågar	om	det	går	att	flytta	i	styrelsedokumenten.	Han	yrkar	istället	vi	borde	stryka	att-
satsen	ur	reglementet	och	sedan	lägga	till	den	i	uppgifterna	för	PR-chefen.		
	”Jag	yrkar	på		
att	i	§	3.4.2	Åligganden	stryka	
				...	
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				att	ansvara	för	kontakten	med	Förbundet	Unga	Forskare	
				...	
	
att	i	§	3.6.2	Åligganden	lägga	till”	
	
			…	
			att	ansvara	för	kontakten	med	Förbundet	Unga	Forskare.”		
	
Styrelsen	beslutade	att	jämka	sitt	förslag	med	Toms	yrkande.		
Mötet	beslutade	att	bifalla	propositionen.	

	

b.	Platsbegränsa	Världsmästare	(bilaga	P2)	
Linnéa	Sjöström	föredrog	ärendet.	Manfred	frågade	hur	många	platser	världsmästare	andra	
sektioner	har.	Linnéa	svarade	att	det	skiljer	kraftigt	mellan	sektioner	då	världsmästarna	kan	
ha	väldigt	varierande	uppgifter.		
Björn	 Lepistö	 frågade	 om	 någon	 bryr	 sig	 om	 ifall	 världsmästarna	 får	 meritpoäng.	 Magnus	
förtydligar	 att	 W-sektionen	 tävlar	 mot	 andra	 sektioner	 om	 utbytesplatser	 och	 att	 det	 är	
orättvist	att	Ekosar	då	får	meritpoäng	lättare.		
Sara	Nyberg	frågade	om	det	går	att	bara	välja	en	världsmästare,	Arvid	svarade	att	det	går	bra.		
Tom	yrkar	åt	en	person	som	inte	är	här,	Carolina	Koronen,	som	nu	är	i	Bryssel:	
”Bakgrund:	
TLTH	har	inte	längre	någon	internationell	sekreterare.	Ansvar	för	internationella	studenter	är	
numera	 utspritt	 över	 organisationen	 och	 ansvaret	 för	 världsmästare	 och	 för	 att	 bevaka	
internationella	frågor	gentemot	LTH	kan	variera	något	från	år	till	år	på	grund	av	olika	intern	
uppdelning	bland	centrala	funktionärer.	
Det	 finns	 ett	 världsmästarkollegium	 som	 heter	 Världsmästarkollegiet	 och	 jag	 tycker	 det	 är	
rimligt	att	världsmästarna	inte	bara	ska	verka	för	utan	faktiskt	representera	sektionen	där.	
Jag	 yrkar	 därför	 på	 att,	 istället	 för	 att	 ändra	 §	 4.5.8.1	 enligt	 styrelsen	 förslag,	 ändra	 enligt	
förslaget	nedan:	
Världsmästarna	 (2	 st)	 ska	 vara	 insatta	 i	W-studenternas	möjligheter	 till	 studier	 utomlands.	
Dessutom	 ska	 världsmästarna	 hålla	 regelbunden	 kontakt	 med	 TeknologKåren	 centralt	 i	
internationella	frågor	samt	representera	W-sektionen	i	Världsmästarkollegiet.”	
Styrelsen	 beslutar	 att	 jämka	 sig	med	 det	 förslaget	 som	 kommit	 in.	 Katarina	Mcleaf	 undrar	
varför	 just	 två	 världsmästare	och	 inte	 tre.	 Linnéa	 svarade	att	 världsmästarna	 som	är	 aktiva	
just	nu	är	tre	stycken	och	tycker	sig	vara	lite	för	många.		
	
Mötet	beslutade	att	bifalla	yrkandet	från	Carolina	Koronen	via	Tom.		
	
c.	Tillägg	av	riktlinjer	för	ordensband	i	reglementet	(bilaga	P3)	
Kicki	Lissborg	föredrog	ärendet.	Lisa	Sandblom	frågade	vilka	som	räknas	som	alumner.	Agnes	
säger	 att	 W-sektionen	 inte	 har	 det	 definerat	 i	 sina	 styrdokument.	 Arvid	 upplyser	 om	 att	
alumn	är	en	väl	använd	term.	Freddy	frågar	vem	som	ansvar	för	ordensbanden.	Kicki	och	Ylva	
berättar	att	det	är	medaljutksottet	som	har	hand	om	ordensbanden.	Kicki	anser	inte	att	det	
behöver	stå	i	sektionens	styrdokument	hur	medaljkommittéen	hanterar	ordensbanden.		
Mötet	beslutade	att	bifalla/avslå	propositionen.	



Det går inte att visa den här bilden just nu.

EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH 
HÖSTTERMINSMÖTE 

                               2016-12-06 
	
	

 
Naturvetarvägen 16  www.wsek.se 
222 41 Lund Org.nr: 845003-2936 w-ordf@tlth.se 

Sida 13 av 23 
	

	
Tom	yrkade	på	att	ta	kaffepaus.	Mötet	ajournerades	till	kl	20.14.		
	
d.	Sammansättning	och	platsbegränsning	av	PR-utskottet	(bilaga	P4)	
Norea	Cardell	föredrog	ärendet.		
Tom	 frågade	 om	 det	 varit	 ett	 problem	 med	 för	 många	 medlemmar	 i	 Prutskottet.	 Norea	
berättar	 att	 det	 inte	 har	 varit	 ett	 problem	 hittills	 men	 propositionen	 förebygger	 detta	
problemet.	
Freddy	undrade	hur	många	som	valts	i	år.	Norea	svarade	att	det	valts	10	personer	räknat	med	
de	fyllandsvalda	i	år.	
Arvid	ifrågasatte	att	det	behövs	en	platsbegräsning.	Han	påtalar	problemet	med	att	utestänga	
någon.	Arvid	anser	det	osannolikt	 att	 exempelvis	20	personer	 söker.	Norea	 ser	 inte	att	det	
utestänger	någon	så	mycket	som	att	det	gör	att	de	som	går	med	är	mer	seriösa.	
Fredric	 Ahrling	 frågar	 om	 det	 i	 nuläget	 finns	 någon	 antagningsprocedur	 till	 detta.	 Norea	
svarar	att	det	inte	finns	någon	sådan	idag.	Norea	förtydligar	att	hennes	utskott	är	väldigt	bra,	
men	att	det	krävs	att	alla	som	går	med	i	ett	utskott	är	med	och	jobbar.	Arvid	berättar	att	det	
valbereds	 medlemmar	 i	 andra	 platsbegränsade	 utskott	 om	 det	 är	 fler	 sökande	 än	 antal	
platser	inför	VTM.		
Tom	 säger	 att	 frasen	 ”erforderligt”	 antal	 kan	 innebära	 att	 säga	 nej	 till	 fler	 medlemmar	 i	
utskottet.	Christoffer	 frågar	Tom	om	hur	processen	då	de	medlemmar	 som	 inte	anses	vara	
erforderliga	 sker,	 dvs	 då	 utskottet	 vill	 säga	 nej.	 Tom	 svarar	 att	 styrelsen	 då	 ska	 ta	 det	
beslutet.	 Christoffer	 tycker	 det	 känns	 odemokratiskt	 och	 konstigt	 att	 säga	 nej	 på	 så	 vaga	
grunder.	Norea	 kan	hålla	med	både	 Tom	och	Christoffer	men	menar	 att	 det	 inte	 håller	 att	
säga	nej	till	alla	samtidigt.	
Lisa	säger	att	det	inte	kommer	bli	så	att	ordförande	säger	nej	till	enskilda	medlemmar,	men	
istället	att	det	kommer	hindra	folk	från	att	hoppa	på	en	post	mitt	i	ett	verksamhetsår.		
Marie	 tycker	 det	 är	 bra	 att	 platsbegränsa	 innan	 en	 annan	 person	 får	 ett	 år	 med	 t	 ex	 20	
medlemmar	och	då	inte	får	ett	lätt	jobb.	
Ellen	menar	på	att	den	personen	som	inte	kommer	med	blir	ledsen.	Sektionsarbetet	ska	vara	
kul!		
Christoffer	menar	att	det	finns	många	poster	som	är	platsbegränsade,	t	ex	Phøs,	och	att	för	
att	få	ett	smidigt	arbete	krävs	ibland	ett	färre	antal.		
Arvid	berättar	att	många	utskott	idag	är	platsbegränsade,	men	också	många	som	inte	är	det.	
Norea	ser	inte	att	det	är	omöjligt	att	platsbegränsa	utskotten	som	inte	är	det,	men	att	det	ger	
mer	motivation	och	är	en	försiktighetsåtgärd	för	att	undvika	problem.		
Arvid	 vill	 tillägga	att	många	börjar	 sitt	 engagemang	 inom	sektionen	med	att	 vara	med	 i	 ett	
utskott,	ha	lite	kul,	och	inte	vara	alltför	aktiv.	Då	tycker	han	att	INFU,	Jämu	och	PRutskottet	är	
bra,	då	de	har	få	definierade	uppgifter	och	det	enskilda	engagemanget	kan	få	variera.	
Arvid	yrkar	på	att		
”Jag	yrkar	härmed	att	lägga	följande	motförslag	till	propositionen;	

	
att	i	reglementet	ändra	

	
från	

	
§	4.10.2	Sammansättning	
I	PR-utskottet	skall	PR-chef,	tillika	ordförande,	hemvändaransvarig	samt	erforderligt	antal	
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ledamöter	ingå.	
	

till	
	

§	4.10.2	Sammansättning”		
	
Tom	 tycker	 att	 många	 av	 argumentet	 säger	 att:	 det	 kan	 bli	 problem,	 andra	 utskott	 är	
platsbegränsade	och	han	tycker	inte	det	är	tillräckliga	argument	om	inte	det	är	problem	flera	
år	i	rad.		
Norea	 svarar	 att	 det	 är	 bättre	 att	 vara	 förberedda	 men	 att	 det	 nog	 sällan	 lär	 bli	 så	 att	
utskottet	plötsligt	består	av	25	personer.		
Ellen	säger	att	det	kan	avskräcka	ettor	att	söka	funktionärsposter	samt	att	vi	de	senaste	åren	
inte	haft	ett	superstort	engagemang	inom	sektionen.		
Tom	vill	svara	Norea	på	frågan	om	problem.	Tom	instämmer	med	Ellen	och	Arvid.		
Sara	Abrahamsson	tycker	att	 för	att	behålla	en	god	känsla	så	borde	vi	när	någon	hoppar	av	
tillfråga	eventuella	personer	som	tidigare	visat	intresse	men	inte	kommit	med.		
Tom	 svarar	 Sara	 att	 när	 en	 person	hoppar	 av	 ska	 platsen	 valberedas	 så	 en	 sådan	 situation	
borde	inte	hända.		
Agnes	 berättar	 att	 yrkanden	 kommer	 ställas	 emot	 varandra.	 Samt	 sedan	 kommer	 det	
förslaget	som	valdes	att	ställas	mot	avslag.	Fredric	Ahrling	undrar	över	om	förslaget	gällande	
Flickor-på-Teknis-ansvarig	vill	diskuteras.	Ingen	diskussion	uppstår.		
Agnes	 frågar	 om	 mötet	 vill	 fatta	 beslut	 via	 acklamation	 eller	 via	 sluten	 votering.	 Mötet	
beslutar	 att	 rösta	 via	 acklamationen.	 Diskussion	 uppstår	 kring	 hur	 acklamationen	 ska	 ske.	
Arvid	sakupplyser	om	att	vi	ska	ta	beslutet	via	acklamation.	Lisa	föreslår	att	vi	försöker	ha	en	
muntlig	 acklamation,	 dvs	 säga	 ja.	 Ellen	 yrkar	 på	 att	 rösta	 via	 handuppräckning.	 Simon	
motyrkar	 på	 att	 istället	 rösta	 via	 det	 elektroniska	 systemet,	 dvs	 sluten	 votering.	 Manfred	
sakupplyser	om	att	då	en	person	yrkat	på	sluten	votering	så	blir	det	sluten	votering.	Simon	
förklarar	återigen	hur	det	elektroniska	systemet	går	till.		
Diskussion	 uppstår	 om	 hur	 vi	 ska	 hantera	 att	 det	 elektroniska	 valet	 inte	 stämmer	 med	
röstlängden.	 Eftersom	 systemet	 är	 nytt	 sker	 en	manuell	 kontroll	 av	 röstlängden.	 Systemet	
fungerar	inte	riktigt	och	Simon	drar	tillbaka	sitt	yrkande	om	sluten	votering.	Agnes	undrar	om	
det	är	mötets	mening	att	ta	beslutet	öppet	och	med	handuppräckning.	Propositionen	ställdes	
mot	avslag.		
Mötet	beslutade	att	bifalla	propositionen.	
	
e.	Införa	posten	grafiskdesigner	(bilaga	P5)	
Simon	Probert	föredrog	motionen.	Malin	frågade	om	det	fanns	någon	diskussion	om	posten	
skulle	hamna	under	PRutskottet	eller	under	InfU.	Simon	svarar	nej,	men	påtalat	att	han	gjort	
mest	grafiska	 saker	 för	 sektionen	under	 InfU.	Fredric	undrar	när	detta	 träder	 i	 kraft.	 Simon	
säger	 att	 det	 sker	 nu.	 Tom	 sakupplysningen	 att	 posten	 inte	 kan	 införas	 direkt	 om	 det	 inte	
framstår	i	yrkandet	att	den	ska	göra	det.	
Elin	 frågar	 varför	Grafiskdesigner	 är	 ihopskrivet.	 Simon	 säger	 att	 det	 liknar	webmaster	 och	
därför	är	bra.		
Lisa	undrar	vad	åligganden	innebär,	är	det	ett	krav.	Simon	säger	att	det	är	en	ideell	post	och	
att	det	ska	ske	”enligt	förmåga”.	
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Katarina	 frågar	 om	 materialet	 som	 grafisken	 gör	 tillhör	 sektionen	 eller	 personen.	 Marie	
sakupplyser	att	det	brukar,	inom	sektionen,	att	materialet	tillhör	personen.	
Norea	svarar	på	varför	den	nya	posten	borde	hamna	under	infU	istället	för	PR	och	hon	anser	
att	det	beror	på	att	infU	gör	mer	grafiska	saker.	
Arvid	undrar	om	det	behöver	stå	hur	namnet	Grafisk	böjs,	han	är	rädd	att	det	kommer	bli	en	
infernalisk	löpeld	gällande	hur	postnamn	böjs.	Ellen	är	också	tveksam	till	grammatiken.	
Tom	tycker	inte	heller	den	grammatiska	redogörelsen	hör	hemma	i	styrdokumenten.		
Lisa	Sandblom	yrkade:	
”Jag	yrkar	på	att	under		
§	4.6.6.2	Åligganden	
	
lägga	till	
	
att	vid	förfrågan	från	Medaljutskottet	designa	medaljer.”	
	
Elin	Henriksson	yrkande:	
”Jag	yrkar	på	att	särskriva	grafiskdesigner,	som	grafisk	designer.”	
Noreas	yrkande:	”Jag	yrkar	på	att	till	proposition	5	lägga	till	yrkandet:	
	
att	reglementet	direktjusteras	efter	mötets	beslut.”	
Arvids	yrkande:	”Jag	yrkar	på	följande	förslag:	
	
att	i	reglementet	lägga	till	
	
§	4.6.6	Grafiskdesigner	
	
§	4.6.6.1	Uppgift	
Grafiskdesignerns	 uppgift	 är	 att	 efter	 förmåga	 tillgodose	 sektionens	 efterfrågan	 på	 grafiskt	
material.	
	
§	4.6.6.2	Åligganden	
Det	 åligger	 grafiskdesigner	 att	 vid	 förfrågan	 ta	 fram	 grafiskt	 material	 såsom	 affischer	 och	
tygmärken	 till	 sektionen	 att	 vid	 förfrågan	 sammanställa	 och	 redigera	 häften,	 som	ekolodet	
och	till	W-dagen,	till	sektionen	
	
d.v.s.	att	stryka	§	4.6.6.3	Benämning”	
	
Styrelsen	jämkar	sig	med	både	Arvids	och	Noreas	förslag.	Styrelsen	jämkar	sig	även	med	Lisas	
förslag.	Styrelsen	jämkar	sig	inte	med	Elins	förslag.	Arvid	förtydligar.	Elins	förslag	jämkas	med	
övriga	yrkanden.	
Diskussion	uppstår	om	hur	röstningen	ska	gå	till.		
Tom	 vill	 diskutera	 att	 lägga	 till	 fler	 poster	 när	 vi	 redan	 idag	 har	 brist	 på	 funktionärer.	
Christoffer	 vill	 spara	 diskussionen	 till	 senare,	 men	 Agnes	 påtalar	 att	 det	 är	 diskussion	 och	
därför	tillåtet.		
Lisa	 säger	 att	 det	 verkar	 finnas	 intresse	 nu	 och	 därför	 känns	 okej	 om	posten	 senare	 skulle	
vakantsättas.	
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Marie	tror	att	den	nya	posten	kan	 locka	fler	 till	 InfU	eftersom	alla	 idag	 inte	gillar	att	skriva,	
men	ändå	gärna	går	med	i	InfU.	
Tom	frågar	styrelsen	om	posten	ska	platsbegränsas.	Magnus	säger	att	det	inte	står	tydligt	t	ex	
hur	många	personer	som	får	bli	ex	källarmästare.	Malin	säger	att	det	vid	flera	tillfällen	funnits	
exempelvis	flera	webmasters.	
Arvid	 frågar	 om	 inte	 det	 borde	 nämnas	 att	 webmastern	 ska	 ligga	 under	 InfU.	 Christoffer	
tycker	det	är	en	redaktionell	ändring.	Arvid	kan	instämma	med	Christoffer.		
Tom	 tycker	 det	 ser	 ut	 i	 propositionen	 att	 det	 används	 både	 plural	 och	 singular	 i	
propositionen,	 vilket	 verkar	 som	 flera	 kan	 ha	 posten.	 Simon	 svarar	 att	 det	 kan	 innefatta	
gamla	Grafiska	Designers	också,	dvs	grammatiken.		
Christoffer	yrkade	på	streck	i	debatten	vilket	mötet	biföll.	
Arvid	säger	att	de	flesta	poster	i	reglementet	benämns	i	singular	om	det	är	en	person	om	inte	
så	anges.		
Christoffer	 menar	 på	 att	 det	 inte	 är	 problematiskt	 att	 det	 är	 mer	 än	 en	 som	 söker,	 det	
behöver	alltså	inte	platsbegränsas.		
	Mötet	beslutar	att	rösta	öppet	och	via	acklamation.		
Tom	yrkar	på	votering	via	handuppräckning.		
Elins	förslag	ställs	mot	avslag,	öppet	via	handuppräckning	och	via	acklamationen,	
Mötet	 beslutade	 att	 bifalla	 propositionen	 med	 Elins	 yrkande	 och	 jämkat	 med	 övriga	
yrkanden.		
	
f.	Införande	av	sektionens	maskots	namn	i	stadgarna	(bilaga	P6)	
Elin	Henriksson	föredrog	ärendet.	Ylva	sakupplyste	att	denna	proposition	bara	behöver	röstas	
igenom	en	gång	till,	enligt	formalian.	Miriam	frågade	vad	skillnaden	är	mellan	reglemente	och	
stadgar.	 Tom	 svarade	 att	 stadgar	 behöver	 röstas	 igenom	 två	 gånger.	 Katarina	 frågade	 om	
namnet	är	”hajen	Wera”	eller	Wera.	Ylva	sakupplyste	att	namnet	är	Wera	och	maskoten	är	en	
haj.		
Mötet	beslutade	att	bifalla	propositionen	via	acklamation.	
	
	
g.	Omdefinering	av	W-sektionens	färg	(bilaga	P7)		
Simon	Probert	föredrog	ärendet.	Fredric	frågade	om	våra	ouveraller	i	fortsättningen	kommer	
räknas	 som	 turkosa.	 Simon	 svarade	 att	 inga	 ouveraller	 i	 nuläget	 uppfyller	 färgen	 turkos.	
Agnes	 sakupplyser	 om	 att	 ouverallerna	 beställs	 av	 Kåren	 centralt	 och	 där	 en	 tygbit	 skickas	
med	till	fabriken	där	det	blivit	fel	tidigare	år.		
Arvid	tycker	det	är	kul	med	bara	en	våglängd	som	benämning	på	”vår”	turkos,	även	om	det	
inte	är	korrekt.	Simon	berättar	att	en	våglängd	är	en	färg	men	att	alla	färger	inte	går	att	visa	
med	 en	 våglängd.	 T	 ex	 rött	 och	 rosa	 kan	 ha	 samma	 våglängd.	 Arvid	 och	 Simon	 är	 fortsatt	
oeniga.	
Christoffer	håller	med	Arvid	om	att	det	är	coolt	med	en	våglängd	men	att	det	är	mer	praktiskt	
med	en	rätt	definition.	Arvid	tycker	vårt	reglemente	är	tråkigt	jämfört	med	övriga	sektioners.	
Marie	 säger	 att	 Simon	 har	 undersökt	 saken	 noga	 och	 kan	 visa	 övriga	 intresserade	 om	 de	
frågar	snällt.		
Mötet	beslutade	att	bifalla	propositionen	via	acklamation.		
	
*Agnes	yrkar	på	att	ajournera	mötet	till	kl	22.25.	Mötet	beslutar	att	bifalla	Agnes	yrkande.		
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13 Valärenden	(för	nomineringar	se	bilaga	V)	
a. Ordförande	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.		

Christoffer	 Orinius,	 nominerade	 Marie	 Bergengren.	 Anna	 Ouchterlony	 nominerade	 Magnus	
Lindén.	 Christoffer	 nominerade	 Sara	 Engström.	 Magnus	 nominerade	 Mirjam.	 Katarina	
nominerade	 Norea.	 Christoffer	 nominerade	 Marika.	 Christoffer	 nominerade	 Tom	 Alllen.	 Norea	
nominerade	 Siri	 Joman.	 Norea	 nominerade	 Sofie.	 Norea	 nominerade	 Elin	 Henriksson.	 Samtliga	
tackade	nej.	Även	Elin	Olsson	tackade	nej,	trots	att	hon	inte	blivit	nominerad.	Anna	O	nominerade	
Ylva	Kloo.	Katarina	McCleaf	nominerade	Linnéa	Sjöström.	Christoffer	nominerade	Fredric.	Magnus	
nominerade	 Christoffer.	 Norea	 nominerade	 Anna	 Hilgers.	 Tom	 Allen	 yrkade	 på	 vakantsättning.	
Sara	Abrahamssson	nominerade	Sanna	Salin.	Arvid	önskar	att	ett	beslut	 ska	 fattas.	Malin	Bruce	
sakupplyste	om	att	ett	extrainsatt	möte	måste	ske	mer	än	två	veckor	efter	ordinarie	beslut.		Tom	
Allen	sakupplyste	om	att	mötet	alltid	kan	gå	tillbaka	i	protokollet	om	det	nu	väljs	att	vakantsätta.	
Fredric	undrar	när	ordförande	går	på.	Arvid	sakupplyste	att	ordförande	sitter	januari	till	januari.		

Mötet	beslutade	att	vakantsätta	posten.		

b. Kassör	
Valberedningen	föreslog	Marcus	Norlin,	W16.	
Ingen	mer	på	mötet	kandiderade	på	mötet.		
Marcus	presenterade	sig.	Det	 ställdes	även	 frågor	 till	Marcus.	Valberedningen	 läste	upp	sin	
nominering.		
Mötet	beslutade	att	välja	Marcus	Norlin,	W16	via	acklamation.		
	

c. Infochef	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.	Ingen	på	mötet	kandiderade.		
Norea	nominerar	Jorunn	W,	Sara	Olsson.		
Simon	upplyser	om	att	posten	bara	gäller	i	ett	halvår	denna	gången,	som	tidigare	beslutats.		
Mirjam	Särnbratt	nominerar	Anna	Hilgers.	Fredric	Ahrling	nominerar	Maria	Carlsson.		
Marie	 berättar	 att	 hon	 har	 skrivit	 ett	 väldigt	 fint	 testamente,	 då	 hon	 under	 tiden	 hon	 var	
infochef	 lärde	 sig	 görs	 saker	 snyggt.	 Norea	 Cardell	 nominerar	 Ylva	 Kloo.	 Fredric	 Ahrling	
nominerade	Rebecka	Hoppe.	Tom	nominerar	Julia	M	som	inte	är	på	mötet.	Katarina	Mcleaf	
nominerar	 Märta	 Bengtsson.	 Agnes	 yrkar	 på	 vakantsättning.	 Norea	 yrkar	 också	 på	
vakantsättning.		
Mötet	beslutade	att	välja	att	vakantsätta	posten.		
	

d. Jämlikhetsombud	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.	Ingen	kandiderade	på	mötet.	Diskussion	uppstår	om	
att	få	tag	i	personen.	Arvid	yrkar	på	att	bordlägga	beslutet.	Mötes	beslutar	att	bifalla	Arvids	
yrkande.		
Mötet	beslutade	att	vakantsätta	posten.		
[Frågan	hanterades	på	nytt	under	torsdagen,	se	längre	ner	i	protokollet/sekreteraren]	
	 	

e. Sexmästare	
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Valberedningen	 föreslog	 Sofie	 Harald,	 W15.	 Sofie	 accepterar	 sin	 nominering.	 Inga	
motkandidater.	 Inga	 andra	 nomineringar.	 Sofie	 presenterar	 sig.	 Det	 ställdes	 frågor.	
Valberedningen	läste	upp	sitt	förslag.		
	
Mötet	beslutade	att	välja	Sofie	Harald,	W15	via	acklamation.		
	
Tom	yrkade	på	att	gå	tillbaka	till	punkten	adjungering,	då	Astrid	Martinsson	är	F:are	numera.	
Mötet	biföll	Toms	yrkande.		
	

f. AK	
Valberedningen	 föreslog	 Adam	 Turesson,	W15.	 	 Henrik	 Andersson	 nominerade	 sig	 själv	 till	
posten	 och	 tackade	 ja.	 Adam	 Turesson	 sägs	 avstå	 sin	 kandidatur	 men	 utan	 bekräftelse	 så	
fortsätter	valet	som	att	han	vill	bli	vald.	Det	verkar	 inte	gå	att	 få	tag	 i	Adam,	då	hans	mobil	
och	datorladdare	befinner	sig	 i	Spanien.	Fiona	framför	att	Adam	i	skrivande	stund	väljer	att	
tacka	nej	till	sin	nominering	som	AK	men	vill	kandidera	till	vice-AK,	via	Facebook.		
Henrik	 presenterar	 sig.	 Det	 ställdes	 frågor	 till	 Henrik.	 Valberedningen	 läste	 inte	 upp	 någon	
motiveringen	men	diskussion	uppstod.		
Mötet	beslutade	att	välja	Henrik	Andersson,	W15.		

	

g. Öwerphøs	
Valberedningen	föreslog	Malin	Bruce,	W14.	Inga	övriga	kandidater.		
Malin	presenterade	sig.	Frågor	ställdes	till	Malin.	Valberedningen	läste	upp	sin	motivering.		
Mötet	beslutade	att	välja	Malin	Bruce,	W14.		
	
*Ylva	Selander	yrkar	på	en	kort	toalettpaus.	Mötet	beslutade	att	göra	så.	Mötet	ajournades	
till	22.30.		

	

h. Pubmästare	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.	
Henrik	 Andersson	 nominerade	 Frida	 Cronquist.	 Frida	 tackade	 nej.	 Jacob	 Erlandsson	
nominerade	Daniel	 Rittsten.	Daniel	 tackade	 ja	 till	 sin	 nominering.	 	Daniel	 presenterade	 sig.	
Frågor	ställdes	till	Daniel.	Ingen	motivering	från	valberedningen.		
Mötet	beslutade	att	välja	Daniel	Rittsten,	W16	via	acklamation.		
	

i. Köksmästare	
Valberedningen	 föreslog	 Jacob	 Sannum,	 W15.	 Jacob	 accepterar	 sin	 nominering.	 Inga	
motkandidater.	 Jacob	 presenterade	 sig.	 Frågor	 ställdes	 till	 Jacob.	 Valberedningen	 läste	 upp	
sin	motivering.		
Mötet	beslutade	att	välja	Jacob	Sannum,	W15.		
	

j. Hovmästare	
Valberedningen	föreslog	Siri	Joman,	W15.	Siri	tackade	ja.	Inga	motkandidater.	Frågor	ställdes	
till	Siri.	Valberedningen	läste	upp	sin	motivering.		
Mötet	beslutade	att	välja	Siri	Joman,	W15.		
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k. Penningmästare	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.	
	Manfred	 upplyser	 om	 att	 det	 är	 en	 väldigt	 rolig	 post	 där	 mängden	 av	 engagemanget	 på	
sittningar	väljs	själv.	Katarina	nominerar	Frida	Cronquist.	Mirjam	nominerar	Katarina	Mcleaf.	
Sara	Nyberg	nominerar	Elin	Henriksson.	Norea	Cardell	nominerar	Kristin	Bobeck.		
Tom	nominerar	 Elin	Olsson.	 Samtliga	 tackade	nej	 till	 sina	 nomineringar.	 Agnes	 yrkar	 på	 att	
vakantsätta	posten.		
Mötet	beslutade	att	vakantsätta	posten.		
	

l. Toastmasters	
Valberedningen	föreslog	Annie	Haraldsson,	W16	och	Jakob	Erlandsson,	W16.	Båda	tackade	ja	
till	sina	nomineringar.	Inga	övriga	kandidaturer.	Annie	presenterade	sig	först.	Frågor	ställdes	
till	Annie	och	valberedningen	läste	upp	sin	motivering.	Därefter	hände	samma	sak	för	Jacob.		
Mötet	beslutade	att	välja	Annie	Haraldsson	och	Jakob	Erlandsson	via	acklamation.		
Tom	 sakupplyser	 om	 att	 det	 av	 rättviseskäl	 är	 bra	 att	 ställa	 samma	 frågor	 till	 båda	
kandidaterna.		
	

m. Webmaster	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.		
Simon	nominerar	Manfred.	Norea	nominerar	Simon.	Simon	tackade	nej.		
Christoffer	 nominerar	 Christian	 Rissler.	 Manfred	 tackade	 ja	 till	 sin	 nominering.	 Mötet	
beslutade	att	välja	Manfred	Schmidt,	W14.	
	

n. Medlemmar	i	informationsutskottet	
Valberedningen	föreslog	Charlotte	Larsson,	W16,	Ebba	von	Wachenfeldt,	W16,	Emily	Garney,	
W15	och	Simon	Probert,	W13.	Inga	fler	kandidaturer.		
Mötet	beslutade	att	välja	samtliga.	
	

o. Sångarstridsöverstar	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.		
Björn	 nominerar	 sig	 själv.	 Mirjam	 nominerar	 Sanna	 Salin.	 Sanna	 tackar	 nej.	 Christoffer	
nominerar	Annie	Haraldssson.	Annie	tackar	nej.	
Rebecka	Hoppe	nominerar	Sara	Engström.	Sara	tackar	nej.		
Björn	presenterar	sig.		
Mötet	beslutade	att	välja	Björn	Lepistö	och	att	vakantsätta	den	ena	posten.		
Simon	yrkade	på	att	ajournera	mötet	till	kl	18.11	på	torsdag,	den	10/11.	Ylva	sakupplyste	att	
det	fortfarande	är	44	närvarande.	Simon	motiverade	sitt	yrkande	med	att	folk	snart	kommer	
droppa	av.	Arvid	påminde	om	att	vi	kan	ajournera	mötet	när	som	helst.		
Mirjam	påminde	om	att	hon	vet	en	person	som	kanske	vill	motkandidera	till	 	 InfU-chef	som	
kanske	vill	söka	på	torsdag.		
Sara	säger	att	hennes	post	väljs	om	två	punkter	och	önskar	ha	sin	punkt	idag.		
Elin	Olsson	undrade	vilka	som	vill	presentera	sig	och	inte	kan	göra	det	på	torsdag.	Det	var	ca	5	
personer.	Arvid	sakupplyste	att	det	inte	är	ett	krav	att	vara	närvarande	för	att	bli	vald.	Frida	K	
sa	 att	 det	 kan	 vara	 bra	 att	 ta	 reda	 på	 vilka	 poster	 som	 kan	 bli	 vakantsatta	 och	 då	 kunna	
promota	dem	tills	på	torsdag.		
Magnus	vill	att	vi	bara	kör	på.		
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Tom	yrkar	på	streck	i	debatten	om	ajournering	av	mötet.	Mötet	beslutar	att	göra	så.		
Mötet	 ställde	 ajournering	 enligt	 Simons	 yrkande	 mot	 avslag.	 Agnes	 begärde	 votering	 via	
handuppräckning.	Mötet	beslutade	att	inte	ajournera	mötet.		
	

p. Sportchefer	
Valberedningen	 föreslog	 Emily	 Garney,	 W15,	 samt	 vakantsättning.	 Sanna	 Salin	 nominerar	
Adam	Probert	som	har	tackat	ja	i	sin	frånvaro.	Rebecka	Hoppe	nominerade	sig	själv.	Mirjam	
har	 en	 motivering	 att	 läsa	 upp	 från	 Emily,	 då	 Emily	 inte	 är	 närvarande	 på	 mötet.	 Sanna	
berättade	 kort	 om	 Adam.	 Rebecka	 presenterade	 sig.	 Det	 ställdes	 frågor	 till	 Rebecka.	
Diskussion	följde.		
Mötet	beslutade	att	rösta	via	en	sluten	votering.		
Mötet	beslutade	att	välja	Rebecka	och	Emily.		
	

q. Världsmästare		
Valberedningen	 föreslog	 Sara	 Nyberg,	W14,	 och	 vakantsättning.	 Tove	 Johansson	 hade	 lagt	
fram	en	motkandidatur	innan	mötet.	Fiona	Örnberg	nominerade	sig	själv.	Sara	presenterade	
sig	 först.	 Sedan	presenterade	 Fiona	 sig	 och	 sist	 Tove,	 den	 senare	 var	med	på	mötet	 via	 en	
videolänk	och	presenterade	sig.	Därefter	var	det	diskussion.		
Mötet	beslutade	att	ta	beslutet	via	sluten	votering,	via	det	elektroniska	röstssystemet.		Mötet	
beslutade	att	välja	Tove	och	Fiona.		
	
Christoffer	yrkar	på	att	ajournera	mötet	tills	på	torsdag	den	10/11,	kl	18.11.	Marie	yrkar	på	
streck	 i	 debatten	 gällande	 Christoffers	 yrkande.	 Mötet	 beslutade	 att	 bifalla	 Christoffers	
yrkande.		
*Mötet	ajournerade	sig	enligt	Christoffers	yrkande.		
*Mötet	återupptogs	i	enlighet	med	Christoffers	yrkande.		
Agnes	yrkade	på	att	gå	tillbaka	till	punkt	(ändring	av	dagordningen)	och	lägga	till	punkt	13.	Z	
val	av	grafisk	designer,	samt	flytta	berörda	punkter	neråt.	
Malin	 yrkar	 på	 att	 gå	 tillbaka	 till	 punkten	 adjungeringar	 och	 adjungera	 in	 Fredrik	
Wetterstrand.	Mötet	beslutar	att	göra	så.		
	

r. Vice	jämlikhetsombud	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.	
Linnéa	 Sjöström	 nominerade	 Tove	 Rappman	 som	 tackade	 nej.	 Magnus	 Lindén	 yrkade	 på	
vakantsättning.		
	
Mötet	beslutade	att	vakantsätta	posten.		
	

s. Medlemmar	i	Jämlikhetsutskottet	
Valberedningen	föreslog	Emily	Garney	från	W15,	Ida	Alterå,	Julia	Hed,	Klara	Lindqvist,	Louise	
Persson,	Rebecka	Hoppe,	Sanna	Sahlin,	Sara	Engström,	Sara	Olsson,	samtliga	från	W16,	Maja	
Lindblad,	W14	och	Simon	Probert,	W13.		
Mötet	beslutade	att	välja	samtliga	i	klump	via	acklamation.	
	

t. Vice	AK	



Det går inte att visa den här bilden just nu.

EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH 
HÖSTTERMINSMÖTE 

                               2016-12-06 
	
	

 
Naturvetarvägen 16  www.wsek.se 
222 41 Lund Org.nr: 845003-2936 w-ordf@tlth.se 

Sida 21 av 23 
	

Valberedningen	föreslog	vakantsättning.	Adam	Turesson	blir	nominerad	av	Henrik	Andersson.	
Adam	accepterar	sin	nominering	i	sin	frånvaro.		
Mötet	beslutade	att	välja	Adam	Turesson,	W15.		
	

u. Medlemmar	i	AKGutskottet	
Valberedningen	 föreslog	 Hanna	 Berk,	 Louise	 Persson	 och	 Sara	 Engström,	 samtliga	 i	 W16.	
Ingen	var	närvarande	på	mötet	eller	presenterade	sig.	
Mötet	beslutade	att	välja	samtliga	i	klump	via	acklamation.		

	

v. Skyddsombud	
Valberedningen	föreslog	vakantsättning.		
Simon	 Probert	 nominerar	 Christoffer	 Orinius.	 Christoffer	 tackar	 ja.	 Christoffer	 Orinius	
nominerar	Simon	som	också	tackar	ja.	Diskussion	uppstår	om	posten	är	platsbegränsad,	vilket	
den	 är.	 Båda	 presenterade	 sig	 och	 fick	 frågor,	 Christoffer	 presenterade	 sig	 först	 iklädd	
styrelsetröja.	Simon	presenterade	sig	efter	Christoffer	iklädd	en	cykelhjälm.	Mötet	beslutade	
att	välja	Christoffer	Orinius	genom	en	sluten	votering.		
	

w. Revisorer	
Valberedningen	föreslår	Tom	Allen,	W13	och	vakantsättning.	Christoffer	Orinius	nominerade	
Marie	Bergengren.	Mirjam	Särnbratt	nominerade	Linnéa	Sjöström.		
Linnéa	Sjöström	nominerar	Kicki	Lissborg.	Tom	nominerar	Elin	Henriksson.	Norea	nominerade	
Tove	Rappmann.	Kicki	nominerar	Agnes	Sörliden,	W12.	Alla	utom	Agnes	och	Tom	tackade	nej.		
Agnes	 yrkade	 på	 att	 gå	 tillbaka	 till	 punkten	 2.a	 val	 av	 mötesordförande.	 Kicki	 valdes	 till	
tillfällig	mötesordförande.	Mötet	återupptogs	 sedan	och	Tom	presenterade	 sig	 först.	 Sedan	
presenterade	Agnes	sig	och	därefter	var	det	diskussion.	Valberedningen	 läste	också	upp	sin	
motivering.		
Mötet	beslutade	att	välja	Agnes	och	Tom.		
	

x. Medaljutskottet	
Valberedningen	 föreslog	vakantsättning	 till	 samtliga	 sex	platser.	 	Norea	Cardell	nominerade	
Sara	Olsson.	Christian	nominerar:	Henrik	Andersson,	Frida	Kronquist,	sig	själv,	Fiona	Örnberg,	
Elin	Olsson	och	Björn	Lepistö.		Tom	nominerade	Arvid	Rensfeldt	som	tackar	ja	i	sin	frånvaro.	
Norea	nominerar	Elin	H	 som	 tackar	nej.	 Simon	nominerar	 sig	 själv.	Norea	nominerar	Marie	
Bergengren.	Malin	nominerade	Kicki.	Arvid,	Simon	och	Kicki	tackade	ja	till	sina	nomineringar.	
Övriga	tackade	nej.	Simon	presenterade	sig	först,	därefter	Kicki.	Arvid	presenterade	sig	inte,	
då	han	inte	var	närvarande.	Däremot	läste	Tom	upp	en	motivering	från	Arvid.		
Mötet	 beslutade	 att	 välja	 Arvid,	 Simon	 och	 Kicki	 via	 öppen	 acklamation.	 Mötet	 beslutade	
också	att	vakantsätta	två	poster	i	utskottet.		
	
Linnéa	yrkade	på	att	gå	tillbaka	i	dagordningen	till	punkten	13.o,	val	av	sångarstridsöverstar.	
Mötet	 biföll	 Linnéas	 yrkande.	 Linnéa	 nominerade	 Ylva	 Kloo,	 som	 tackade	 ja.	 Ylva	
presenterade	sig.		
Mötet	beslutade	att	välja	Ylva	Kloo.		
	
Kicki	Lissborg	yrkar	på	att	gå	tillbaka	till	punkt	13.a.	Mötet	bifaller	Kickis	yrkande.		
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Kicki	nominerar	Mirjam	Särnbratt.	Mirjam	tackar	ja	till	sin	nominering.		
Mötet	beslutade	att	välja	Mirjam	till	ordförande	via	acklamation.		
	
Christoffer	 yrkar	 på	 att	 gå	 tillbaka	 i	 dagordningen	 till	 punkten	 13.d	 jämlikhetsombud.	
Christoffer	 Orinius	 nominerar	 Linnea	 Andersson.	 Linnea	 tackar	 ja	 i	 sin	 frånvaro.	 Linnea	
presenterar	 sig	 via	 videolänk.	 Tom	 erbjuder	 pausunderhålllning	 medan	 Christoffer	 fixar	
videolänken.	Linnea	presenterar	sig	via	ljudlänk	då	videon	inte	fungerade.		
Mötet	beslutar	att	välja	Linnea	Andersson	via	acklamation.			
	

y. Representant	i	TLTH:s	valnämnd	
Förvirring	uppstår	om	vad	posten	innebär.	Tom	sakupplyser	att	posten	ska	väljas	enligt	TLTH:s	
valnämnds	stadgar.	Tom	sakupplyser	detta	eftersom	valberedningen	inte	valberett	den.	Ylva	
sakupplyser	att	förra	året	valdes	Fiona	Örberg.	Agnes	berättar	om	vad	posten	innebär.	Linnéa	
Sjöström	nominerar	sig	själv.		
Mötet	beslutade	att	välja	Linnéa	Sjöström.		
Simon	 yrkade	 på	 att	 gå	 tillbaka	 i	 dagordningen	 till	 punkt	 3.	 Fastställande	 av	 dagordning.	
Simon	stryker	sitt	yrkande.	
Norea	yrkar	på	paus	från	kl	19.47	så	hon	kan	gå	på	toaletten	och	värma	sin	mat.	Hon	värmde	
inte	sin	mat	på	toaletten.	Christoffer	yrkar	på	en	paustid	på	10	minuter.	Mötet	beslutar	att	
ajournera	mötet	i	10	minuter.		
Mötet	återupptogs	kl	20.02.	
	
Tom	yrkade	på	att	gå	tillbaka	till	punkt	2.c.	justeraren	då	Marie	Bergengren	gått.		
Mötet	 beslutade	 att	 göra	 så.	 Magnus	 nominerar	 Tom	 till	 mötesjusterare.	 Magnus	
nominerade	 Malin	 Bruce	 som	 tackade	 ja.	 Malin	 tackade	 därefter	 direkt	 nej	 till	 att	 bli	
rösträknare	då	hennes	utskott	skulle	väljas	(Phøset).		
Agnes	yrkade	på	att	gå	 tillbaka	 till	punk	2.d.	val	av	 rösträknare.	Tom	kandiderar	 till	posten.	
Mötet	beslutade	att	välja	Tom	till	både	rösträknare	och	justerare	från	§13.z.		
	

z. Grafisk	Designer	
Posten	har	 inte	 valberetts	 då	den	 infördes	 i	 tisdags.	Norea	nominerar	 Simon.	 Simon	 tackar	
nej.	Magnus	nominerar	Christian	Rissler.	 Christian	 tackar	nej	 då	han	 ska	 resa	bort.	Magnus	
yrkar	på	vakantsättning.		
Mötet	beslutade	att	vakantsätta	posten.		
	

å. Phøs	
Valberedningen	 föreslog	 Elin	 Blomquist,	 Katarina	McCleaf	 i	W15,	Moa	Rosén,	W14,	 Fredrik	
Ahrling	 och	 Sara	 Abrahamsson	 i	 W16.	 Elin	 Blomquist	 har	 tackat	 nej.	 Märta	 Bengtsson	
nominerar	Marion	Karlsson	Fardou,	W16.	Marion	 tackar	 ja	 i	 sin	 frånvaro.	Mirjam	hälsar	att	
Elin	Blomquist	drar	tillbaka	sin	kandidatur.	Tom	Alllen	nominerar	Magnus	Lindén	som	tackar	
nej.	Malin	 B	 nominerar	 Isa	 Berin.	 Tom	nominerar	 Agnes	 Sörliden.	 Agnes	 tackade	 dessvärre	
nej.	Sara	A	nominerade	Louise	Söderberg.	Mirjam	nominerade	Märta	B.	Märta	 tackade	nej.	
Katarina	 presenterade	 sig	 först.	 Sedan	 presenterade	 sig	 Moa,	 Fredric	 och	 Sara.	 Marion	
presenterade	 sig	 via	 videolänk.	 Det	 ställdes	 även	 frågor	 till	 samtliga	 kandidater.	
Valberedningen	läste	upp	motiveringar	till	Katarina,	Moa,	Fredric	och	Sara.		
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Mötet	 beslutade	 att	 välja	 Katarina,	 Moa,	 Fredric,	 Sara	 och	 Marion	 i	 grupp	 och	 via	
acklamation.				

14 Övrigt	
Tom	vill	tacka	mötespresidiet	för	ett	väl	utfört	möte.	Ylva	och	Agnes	gör	high	five.	Agnes	tackar	
mötet	för	att	de	kommit	dit	och	röstar.	Agnes	tackar	en	massa	folk,	speciellt	de	som	blivit	valda	
till	poster.		

15 Mötesordförande	förklarar	mötet	avslutat	
	

	
_____________________	 	 _____________________	

Mötesordförande	 	 Mötessekreterare	

Agnes	Sörliden	 	 Ylva	Selander	

	

	

_____________________	 	 _____________________	

Justerare	 	 Justerare	

Märta	Bengtsson	 	 		Marie	Bergengren	§1-§13.y	samt	Tom	Allen,	§13.z-	§15.		
	

	


