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W17
Samuel Henley, §1-13
Emelie Swenningsson, §1-13
Filip Wejfeldt, §1-13
Maja Holm, §1-13
Amanda Rydén, §1-13
Elin Fager, §1-13
Jonna Erlandsson, §1-13
Julia Edvik, §1-13
Frida Nilsson, §1-13
Kris na Wedding, §1-13

W16
Adam Probert, §1-13

Anna-Karin Aronsson, §1-13
Ebba von Wachenfeldt, §1-13
Fredric Ahrling, §1-13
Katja E ring, §1-13
Louise Söderberg, §1-13
Maria Carlsson, §1-13
Marion Karlsson Faudot, §1-13
Marcus Norlin, §1-13
Märta Bengtsson, §1-13
Olivia Nilsson, §1-13
Rebecka Hoppe, §1-13
Sara Engström, §1-13
Sara Olsson, §1-13
Ylva Kloo, §1-13

Andreas Malmström, §1-13

W15
Henrik Andersson, §1-13
Mirjam Särnbra , §1-13
Sofie Harald, §1-13
Ylva Selander, §1-13
Jacob Sannum, §1-13

W13
Tom Allen, §1-13
Simon Probert, §1-13

W12
Agnes Sörliden, §1-13

Bilagor
Mo on - Representa on av Studierådet, (Bilaga M2, andra läsningen)

Mötesordförande
Ylva Selander

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Mötessekreterare Justerare 1
Louise Söderberg Adam Probert

Org.nr: 845003-2936

Justerare 2
Simon Probert

www.wsek.se
w-ordf@tlth.se
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SEKTIONSMÖTE

1 Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av mötesfunk onärer

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Ylva Selander, W15, som accepterade sin nominering.
Mötet valde Ylva Selander, W15, via acklama on.

Mirjam Särnbra , W15, kandiderade a vara mötesordförande under §10.d. och mötet valde
Mirjam Särnbra , W15, via acklama on.
Mirjam Särnbra , W15, yrkade på a gå llbaka ll §10.d Representant i TLTH:s valnämnd och
mötet biföll yrkandet via acklama on.

b. Val av mötessekreterare
Ylva Selander, W15, nominerade Louise Söderberg, W16, som accepterade sin nominering.
Mötet valde Louise Söderberg, W16, via acklama on.

c. Val av justerare
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Simon Probert, W13, och Adam Probert, W16, som båda
tackade ja.
Mötet valde Simon Probert, W13, och Adam Probert, W16, i grupp via acklama on.

d. Val av rösträknare
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Simon Probert, W13, och Adam Probert, W16, som båda
tackade ja.
Mötet valde Simon Probert, W13, och Adam Probert, W16, i grupp via acklama on.

3 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade a fastställa dagordningen i si utsända skick via acklama on.

4 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

5 Mötets behöriga utlysande

Louise Söderberg, W16, berä ade a kallelse, dagordning och övriga dokument har skickats ut ll
sek onen inom den d som stadga och reglemente säger.
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Mötet ansåg a mötet blivit behörigt utlyst.

6 Justering av röstlängden

Louise Söderberg, W16, berä ade a mötets röstlängd justeras löpande i e Excel-dokument av Katja
E ring, W16, och Henrik Andersson, W15.
Mötet beslutade a röstlängden justeras enligt ovan.

7 Förfarande vid valärenden

Mirjam Särnbra , W15, presenterade styrelsens förslag vilket innebar a styrelseposter hade 3
minuters presenta on, 3 minuter frågor och 5 minuter diskussion. Vidare hade platsbegränsade
poster 2 minuter presenta on, 3 minuter frågor och 5 minuter diskussion och obegränsade poster 1
minut presenta on, 1 minut frågor och 3 minuter diskussion.
Mötet beslutade a fastställa proceduren vid valärenden enligt styrelsens förslag.

8 Meddelanden

a. Övrigt
Inga meddelanden.

9 Mo oner

a. Mo on - Representa on av Studierådet (Bilaga M2, andra läsningen)
Ylva Selander, W15, informerade mötet a de a är andra läsningen av denna mo on och
förklarade innebörden av en andra läsning.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

10 Valärenden

a. Sexmästare
Maria Carlsson, W16, kandiderade.
Mötet valde Maria Carlsson, W16, via acklama on.

b. Hovmästare
Jonna Erlandsson, W17, kandiderade.
Mötet valde Jonna Erlandsson, W17, via acklama on.

Mötesordförande
Ylva Selander

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Mötessekreterare Justerare 1
Louise Söderberg Adam Probert

Org.nr: 845003-2936

Justerare 2
Simon Probert

www.wsek.se
w-ordf@tlth.se
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c. Revisor
Henrik Andersson, W15, nominerade Marcus Norlin, W16, som tackade ja.
Mötet valde Marcus Norlin, W16, via acklama on.

d. Representant i TLTH:S valnämnd
Ylva Selander, W15, undrade om någon på mötet kunde förklara vad denna posten innebär. Agnes
Sörliden, W12, berä ade a posten innebär a man marknadsför fullmäk gevalet och sköter det
administra va arbetet kring valet. Vidare berä ade Agnes Sörliden, W12, a det enligt Kårens
stadgar ska vara en representant från varje sek on och a de a alltså är e krav från Kåren. Ylva
Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §2.a. Val av mötesordförande och mötet biföll yrkandet
via acklama on.

Ylva Selander, W15, kandiderade.
Mötet valde Ylva Selander, W15, via acklama on.

11 Diskussion

a. Grafisk Profil
Mirjam Särnbra , W15, berä ade för mötet a de a är en Grafisk Profil som styrelsen har arbetat
fram och a styrelsen gärna vill ha synpunkter på dess innehåll.
Simon Probert, W13, påpekade a ”Weko” kanske inte är något som sek onen vill ha som
förkortning. Agnes Sörliden, W12, önskade a policyn skulle innehålla hänvisningar ll stadgan så
a personer som läser den Grafiska Profilen vet a delar av dess innehåll, exempelvis maskot och
färg, står i stadgan och inte bara i policyn. Vidare påpekade Agnes Sörliden, W12, a styrelsen kan
skicka profilen på remiss ll sek onen för a få in mer åsikter från medlemmarna samt a styrelsen
kan kolla på sek onens äldre texter och se om sek onen verkligen vill gå ifrån den inofficiella profil
som har använts.
Mötet beslutade a avsluta diskussionen via acklama on.
Sammanfa ningsvis kom mötet fram ll a styrelsen ska skicka ut förslaget på Grafisk Profil ll
sek onen via exempelvis Wekobrevet för a de som vill ska kunna ge sina åsikter om policyn.

12 Övrigt

Agnes Sörliden, W12, påminde mötet a rösta i fullmäk gevalet.

13 Mötesordförande förklarar mötet avslutat
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