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1 Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av mötesfunk onärer

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

b. Val av mötessekreterare
Mirjam Särnbra , 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 Christoffer Orinius, W13, och Linnéa Sjöström, W15, som båda
tackade nej. Simon Probert, W13, kandiderade. Mirjam Särnbra , W15, nominerade Adam Probert,
W16, som tackade ja.
Mötet valde Simon Probert, W13, och Adam Probert, W16, i grupp via acklama on.

d. Val av rösträknare
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Sara Olsson, W16, som tackade nej. Norea Cardell, 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

Louise Söderberg, W16, yrkade på a fly a §15.n. Sångarstridsöverste ll e er §15.g. Öwerphøs och
justera övriga punkter e er de a.
Mötet beslutade a fastställa dagordningen i de a skick.

Mirjam Särnbra , W15, yrkade på a lägga ll §15.z Miljöombud. Louise Söderberg, W16, yrkade på
a fly a §15.p Världsmästare ll över 15.a Inspektor och justera dagordningen e er de a.
Mötet biföll de två yrkandena i klump.
Ylva Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §15.a Världsmästare.

Ylva Selander, W15, yrkade på a stryka §15.o Webmaster och justera dagordningen e er de a och
mötet biföll yrkandet.
Ylva Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §15.o Sportchef och mötet beslutade a bifalla
yrkandet.

Mathilde Henriksen, W15, yrkade på a fly a §15.x Phøs ll innan §15.v Revisorer och justera
dagordningen e er de a. Mirjam Särnbra , W15, yrkade på a fly a §15.y Miljöombud ll e er
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phøsets nya posi on och justera dagordningen e er de a.
Mötet beslutade a avslå de två yrkandena.
Ylva Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §15.u Revisorer. Mötet biföll yrkandet.

4 Adjungeringar

Mötet beslutade a adjungera in Joost Kranenborg med närvaro-, yrkande- och y randerä .

Mötet adjungerade in Ludde Eriksson med närvaro-, yrkande- och y randerä .
Ylva Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §15.t Skyddsombud och mötet biföll de a.

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.
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.
Ylva Selander, W15, berä ade a Malin Bruce, W14, och Henrik Andersson, W15, hanterar in och ut
justeringar under mötet.
Mötet beslutade a röstlängden var justerad.

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 Preliminärt klockslag för mötets slut

Mirjam Särnbra , W15, meddelade a styrelsens förslag på preliminärt klockslag för mötets slut är
klockan 00:30. Simon Probert, W13, yrkade på klockslaget 23:30.
Mötet beslutade a välja 00:30 som preliminärt klockslag för mötets slut.
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9 Föregående mötesprotokoll (Bilaga B1)

Mötet beslutade a lägga protokollet Vårterminsmöte 2017-04-25 ll handlingarna.

10 Orientering

a. Styrelsen
Sedan vårterminsmötet har styrelsen (förutom a ha ha möten) anordnat e tack för sek onens
funk onärer, där deltagarna en solig dag fick cykla iväg ll Lomma och leka lekar längs vägen för a
däre er avnjuta en lugn dag på stranden.
Precis innan nollningen deltog styrelsen i en utbildning som Teknologkåren höll särskilt för alla
styrelsemedlemmar. Under helgen vecka 33 hade styrelsen si första möte och en liten
överlämning för a kunna känna sig rustad inför den nya terminen som började vecka 34. Styrelsen
inledde sin insats under nollningen med a heja på de nya ekostudenterna utanför Kårhusets aula
innan uppropet. På nollningens tredje dag bjöd styrelsen på lunch och presenterade sig, sam digt
som nollorna fick chansen a veta mer om teknologmössan och dessutom prova ut en lämplig
storlek i god d före Gasquen. Styrelsen höll också i en sta on under eventet Sankt Hans. På
Nollelördagen bjöd styrelsen nollorna på sillafrukost, något som gav upphov ll mycket rester ll de
kommande studiekvällarna. Förutom deltagande vid nämnda llfällen har styrelsen också tagit så
många chanser som möjligt för a få spexa på e flertal si ningar under terminens första veckor.
Dessutom har styrelsen med hjälp av utomstående kunnig från F-sek onen jobbat med hemsidan
för a den skulle återuppstå och få en så tydlig struktur som möjligt och förhoppningsvis vara en
bra informa onskälla i fram den.
Däremellan har styrelsen ha veckomässiga möten för a hantera sek onens verksamhet. Extra
styrelsemöten har hållits för a diskutera och skapa en fram da funk onärsslack som
förhoppningsvis tas i bruk i slutet av hös erminen eller i början av vårterminen. Dessutom har
styrelsen ha e flertal möten för a förbereda hös erminsmötet och då skrivit proposi oner,
mo onssvar, diskuterat budget och delat upp ansvar för kvällen.
Datum för terminens funk onärstack har också beslutats ll den 8 december och sek onens
nuvarande funk onärer uppmuntras gå in och anmäla sig om de inte redan har gjort det.

b. Ordförande
På vårterminen e er sek onsmötet har Ordföranden deltagit i möten med Husstyrelsen, ha möte
med si ande och nyvald Sekreterare, Revisorer och Webmaster för a diskutera dagordningens
layout och möjligheten a föra protokoll i LaTeX i fram den, något som nya Sekreteraren tog sig an
vid llträdande på sin post. Under vårterminens slut har Ordföranden ha möte med den nya
Sekreteraren och bestämde där alla preliminära datum för hösten för a kunna sä a bra deadlines
inför Hös erminsmötet.
Under nollningens första dag har Ordföranden llsammans med Sekreteraren och
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Studierådsordföranden hälsat de nya studenterna välkomna nere i Kårhusets hörsal. Ordföranden
har också sålt ouveraller, sångböcker och märken ll nollorna. Ordföranden har också deltagit i
möten med Ordförandekollegiet där vi och bre har diskuterats. Ordförandekollegiet har synts
llsammans under flera nollningsevent och hjälpt ll vid bedömning av Draggningen och Rega an.

Förutom de a har ordföranden sammankallat ll och hållit i hös erminens styrelsemöten och
deltagit i e husstyrelsemöte i skrivande stund. Ordföranden har deltagit i arbetet med hemsidan
och funk onärsslacken.

c. Sekreterare
Sekreteraren har sedan si llträde på posten i juli sa sig in i LaTeX där sek onsdokumenten nu
skrivs och gjort mallar för kallelser och dagordningar. Under hösten har Sekreteraren även ansvarat
för utskick av kallelser och dagordningar inför de protokollförda mötena och se ll a dessa
kommit upp på Turkosa Tavlan i väntan på hemsidans återuppståndelse.
Vidare har Sekreteraren deltagit i alla styrelsemöten och ha extra möten med ordförande vid
sidan av. På styrelsemötena har Sekreteraren fört anteckningar och en gång i månaden fört
protokoll som sedan justerats.
Under nollningen så var Sekreteraren med på diverse event som a hälsa nollorna välkomna,
styrelselunch, St. Hans, Nollelördagen och har även spexat på de flesta si ningar llsammans med
styrelsen samt hjälpt phøset med bilje örsäljningar.
Sekreteraren har också uppdaterat maillistor ll de nya studenterna, städat och rensat i Arkiv X och
arkiverat diverse planscher och märken. Slutligen så har Sekreteraren sammankallat
valberedningen inför hös erminsmötet och förbere och skickat ut de dokument som ska finnas
ll hands för sek onen.

d. Kassör
2017 års kassör började arbetet med a delta i en utbildning för Kassörer och revisorer som
anordnades av då si ande generalsekreteraren på Kåren. Vidareutbildning i bokföring och övrigt
ekonomirelaterat skö es mellan kassören och kassörens företrädare vid e flertal llfällen. I
februari fick Kassören llgång ll sek onens bankkonton llsammans med ekonomiutsko ets
medlemmar för deras respek ve bankkonton.
Under året har Kassören: betalat fakturor, bokfört intäkter och utgi er samt presenterat en
budgetrevidering för år 2017 som röstades igenom med förbehåll a sek onen ska kunna uppnå
e lägre resultat än vad som presenterades. Kassören har också förbere en budget som ska
presenteras på Hös erminsmötet 2017-11-01 och varit involverad i andra ärenden av ekonomisk
betydelse.
Kassören har deltagit på Pengakollegiemöten, som har bidragit med rådgivning och inblickar i
intersek onella och kårrelaterade sammanhang.
I juli började Kassören på e överlämningsdokument som vidare ska informera e erträdande
Kassörer om vanliga frågor och metoder som kan vara användbara a känna ll. Kassörens avsikt
med dokumentet är a reducera det dskrävande arbetet med a leta upp informa on som gäller
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allmänt för exempelvis ideella föreningar och bankärenden. Kassören önskar också a vik ga
dokument som krävs för a sä a e erträdaren i arbete så fort som möjligt, ska förberedas av
företrädaren i fram den.
Under de sista månaderna på sin post, planerar kassören a fortsä a arbetet med
överlämningsdokumentet samt se över funk oner i sek onens bokföringsprogram Fortnox och
sek onens försäljningsprogram iZe le, som kan underlä a fram da kassörsarbetet. Kassören ska
även bokföra årets sista intäkter och utgi er samt bocka av sek onens sista ekonomiska ärenden
för året, för a ll sist presentera 2017 års resultat på Vårterminsmötet 2018.

e. PR-chef
PR-chefen har under hös erminens start ansvarat för Bostadstadsakuten dit nya studenter kunnat
vända sig ifall de har ha problem med a hi a boende. Tillsammans med PR-utsko et, har
PR-chefen huvudsakligen arbetat mot a sprida kännedom om ekosystemteknik ll gymnasieelever
genom bland annat sek onens Instagram, planering av gymnasiebesök samt brainstorming kring
en poten ell Eko-dag där gymnasieelever bjuds in för a få en inblick av vad studenter på
Ekosystemteknik gör och vad som innefa as i utbildningen. Utöver de a har PR-chefen varit i
kontakt med en av LTH:s representanter för LU:s Inspira onsdagar där det bestämdes a en
representant från PR-utsko et kommer a delta för a promota och besvara frågor om
Ekosystemteknik mellan den 7-8 november. PR-chefen har även varit delak g i olika styrelse
åtaganden såsom styrelsemöten, proposi onsskrivande, planering och u örande av sillafrukosten
under nollningen samt diverse si ningsspex. Tilläggningsvis har PR-chefen mailat med Uppsala
Universitets rekryteringsansvarige angående a påbörja processen med a trycka upp e
gemensamt miljöingenjörsmärke för LTH, KTH och Uppsala Universitet.

f. Arbetslivskontakt
Sedan förra vårterminsmötet har Arbetslivkontakten llsammans med si utsko kollat över nya
samarbetsmöjligheter för W-sek onen. Utsko et har varit ute på Ideonområdet för a diskutera
fram da event med företaget Tyréns.
AK har vidare diskuterat tak k med vice-AK och andra i utsko et hur man ska få upp effek viteten i
utsko et så a alla drar e lika lass, när de själva kan. AK har ha möte med Oskar Heimer för a
diskutera om AKG-utsko et kan lära sig något om hur ARKAD-gruppen jobbar med företagskontakt
och det var mycket givande.
Vidare har AK llsammans med si utsko anordnat lunchföredrag med Eon, Akzo Nobel och Tetra
Pak och därav ha kontakt med sexet om a ordna lunch. I samband med Akzo Nobel-föredraget
fixade även AKG 60 liter gra s färg ll nollningen. Även ny för i år a Akzo Nobel ordnade
labbrockar åt W2 och W1. Lunchföredraget med Tetra Pak gjordes i samband med mat via Max
Hamburgarrestaurang, med anledning av a försöka locka mer folk och även på grund av
hamburgare. Så långt registret sträcker sig llbaka på föregående lunchföredrag så misstänker AKG
a det är ny publikrekord på sek onen (117 pers).
Vidare under hösten har AKG diskuterat planer på hur man kan hjälpa studenter från sek onen a
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få ekosommarjobb på civilingenjörsföretag. Dessutom har utsko et kommit igång med
förberedelser inför W-dagen där vi hoppas kunna täcka alla specialiseringar. En del av
näringslivsarbetet hålls även igång med den taggade studievägledaren Tobias Björklund som har
många goda idéer kring hemsidan och hur vi ska förmedla en bild inåt och utåt angående vad
Ekosystemkteknikprogrammet går ut på. De a både för blivande studenter, nuvarande studenter
och företag.
AK har dessutom varit på diverse möten med Näringslivskontaktkollegiet, styrelsemöten och även
ha en sta on under StadsKringWandringen som styrelsemedlem. Utöver de a så har AK även
deltagit på lunchmöten och e kvällsmöte med AKG-utsko et. Call Sessions har även införts då
utsko et tyckte a det var roligare a ringa företagen llsammans i samma rum.

g. Sexmästare
Sedan orienteringen på VT-mötet i april har mycket hänt för Sexmästaren. Innan sommaren löste
sexet mat ll en lunchföreläsning med E.ON., samt en grillkväll för sig själva. Då nollningen drog
igång började Sexet med a visa upp sig för nollorna på Sankt Hans med dans och grillning.
Nollningen fortsa e med Phøsstrippssi ning, UppvärmnING med K och F där både musik, mat och
härligt häng erbjöds, matlagning ll lunchföreläsning med Akzo Nobel, egen underhållning för Sexet
med Tour de Sex, arrangerandet av WonDerlAnd-si ningen med D och A som avslutades abrupt
med e brandlarm och gästerna fick sorgligt nog gå vidare utan sin punsch och ”e errä ”. Sexet
började på ny e er Nollelördagen llsammans med K och E och löste si ningen WrEck som trots
si namn blev rik gt bra och höll hela kvällen. Under nollningens sista veckor anordnades en
sek onsbrunch som var en mindre W-dags repris och som final ordnades Sista Si ningen på
Lophtet där de si andes fick omvandla sig ll si djuriska inre. Däre er samlade Sexet ihop sig med
en na onsbrunch där dom åt och pustade ut.
Förutom de a har Sexmästaren även varit en del av styrelsens olika påhi som bland annat
innehöll välkomnande av nya studenter i mantel, styrelsepresenta on samt X antal styrelsemöten
och såklart en hel del skra och sena kvällar på KC. Sexmästaren har även sporadiskt träffat
Sexkollegiet för a informera och hålla sig informerad om sånt som händer runtom på campus.

h. Studierådsordförande
Sedan vårens sek onsmöte har det varit full fart för Studierådsordföranden. Föregående
studierådsordförande höll llsammans med Studierådet i studiekvällar, specialiseringsmingel och
workshopen PINT. Studierådsordföranden var även med på Kårens Speak up days, anordnade e
funkistack, hade möten med Studierådet, SRX, styrelsen och programledningen och deltog även i
en Tour de Sek onsstyrelse-si ning. Slutligen jobbade föregående Studierådsordförande även med
problem kring olika kurser, kursplaneringar och utvecklingen av kursen Endimensionell Analys.
Nuvarande Studierådsordförande fick i våras en överlämning och möjlighet a följa med på några
olika möten. Under höstens nollning har Studierådsordföranden llsammans med Studierådet
ordnat bokbytardag, studieworkshop med fake-föreläsning och e antal studiekvällar.
Studierådsordföranden har även deltagit i en hel del andra nollningsevenemang llsammans med
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styrelsen, bland annat hållit i sillafrukosten och spexat på diverse si ningar, samt hållit i en
Pluggbrunch llsammans med Utbildningsutsko et på Kåren. Sam digt har Studierådsordföranden
varit på många möten: studierådsmöten, SRX-möten, styrelsemöten och även varit på
programledningsmöten där bland annat miljösystemspecialiseringen diskuterades. Studierådet har
ha e längre kvällsmöte där det planerades för fler studiekvällar, kick-off, mingel och en
Excel-workshop som kommer hållas om några veckor. Studierådet har även ha CEQ-möten för
kurserna i LP4. Utbytes- och Specialiseringsmingel hölls llsammans med Världsmästarna, tyvärr
med lite halvdålig uppslutning men trevlig stämning trots de a. Mi kursutvärderingar har
genomförts för kurserna i grundblocket och kortare möten har hållits med föreläsarna om det som
kom fram vid utvärderingarna. Tillsammans med Studierådsordförande på K-sek onen sa e
studierådsordföranden ihop fokusgrupper för kursen Endimensionell Analys. K-sek onen har även
bjudit in W-sek onen ll två introduk onsföreläsningar i Endnote och LaTeX som kommer a hållas
under vecka 45.

i. Jämlikhetsombud
Jämlikhetsombudet har under hösten ha möten med Jämlikhetsutsko et ungefär varannan vecka
och planerat ak viteter och spånat idéer ll verksamhet. Vidare har Jämlikhetsombudet varit
ansvarig för a kalla ll och hålla i mötena och ha det y ersta ansvaret för a planerad ak vitet
ska bli av.
Under terminen har Jämlikhetsutsko et tagit del av nollningen genom a närvara på olika
ak viteter, och har anordnat en lunchföreläsning med studierektor Tomas Brage på temat Genus i
naturvetenskap och teknik. Utsko et har så små inle e samarbete med F-sek onens
likabehandlingsutsko . Den senaste den har utsko et börjat planerat den kommande
funk onärsutbildningen, och ska inom kort sä a ihop utsko sutvärderingar för a kunna utvärdera
och säkerställa en bra gruppdynamik i andra utsko .
Utöver de a har Jämlikhetsombudet varit en del av styrelsen och dess arbete, och varit på
regelbundna möten med Kårens likabehandlingskollegie, där Jämlikhetsombuden på de olika
sek onerna si er med.

j. Infochef
Informa onschefen har sedan llträde le Inform onsutsko et. Arbetet inom utsko et har
centrerats runt Ekolodet, sek ons dningen, som släpptes på en välbesökt ”Exep onellt Rolig
Releasefest”. Utöver arbetet med Ekolodet har utsko et hållit i en sta on på På Wi , samt
presenterat sig på en sek onsbrunch. Photoplankton och andra medlemmar i utsko et förevigade
nollningen genom a fotografera under si ningar och events. Informa onschefen har även
llsammans med styrelsen ha möten, proposi onsskrivning och arbetat under nollningen med a

bland annat spexa, servera lunch och bjuda på sillafrukost. Informa onschefen har varje söndag
skickat ut Wekobrevet, sek onens veckobrev. I avsaknad av Webmaster, har Informa onschefen
llsammans med Ordförande och Kassör arbetat för a , e er bästa förmåga, ordna upp på

hemsidan.
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k. Öwerphøs
Sedan förra terminsmötet har Phøset avslutat sin planering och fortsa ha möten med
studievägledningen, programledningen, sek onens utsko och andra Phøs/Føs/Stab. De har innan
sommaren ha phadderkickoff, gjort klart nolleguiden och beställt märken och saker ll
phøsutstyrseln. Phøset sågs under sommaren för a göra merparten av nollefilmen klar och
påbörja nolledansen.
Phøset har under nollningen skö bilje örsäljning, informa onsutskick, städning, förbere spex
för både sek onens egna event och andra sek oners samt svarat på frågor och löst de problem
som uppstå längs vägen.
I läsvecka -1 höll Phøset på med kontraktskrivning, øbkickoff, phadderkickoff och
informa onsföreläsning för styrelserna. I läsvecka 0 var det upprop. Nollorna hade rundvandring på
campus och phaddermys. Phøset ordnade med nolledansuppvisning, mössprovning, lunch från
programledningen och uppdragsindelning av nollorna. Sankt Hans och StadsKringWandringen gick
bra, även om K vann i år. Nollorna delades in i På-Wi grupper med tanke på hur
uppdragsgrupperna skulle se ut, vilket var ny för i år och gjorde a den indelningen behövde
göras digare. Den för i år också nya uppdragsceremonin under På-Wi upplevdes lyckad. Slutligen
höll Phaddrarna höll en trevlig phaddersi ning i Gallien. I läsvecka 1 höll SRW i en studieworkshop
dit digare års fuskföreläsning hade förfly ats. Årets phøssi ning he e Punsch och Polyjuice och
hölls på sdagen. Senare på kvällen släpptes även nollan in i Wåtmarken, ny från digare år med
det diga släppet av lokalen. På lördagen hölls det brunch på Sydskånska Na on innan bussarna
gick ll FlyING.
Inför FlyING var det en del problem med bilje örsäljningen då olika priser kom ut som informa on.
På W blev det ll slut rä men andra sek oner försöker for arande lösa problemen. På söndagen
hölls sedan en ll sy/filmkväll.
I läsvecka 2 hölls Märkespicknick och Kåres valen, samt Märkesmålningen som dock blev inställd
på grund av vädret. Ny för i år, Jesperspexet höll en extraföreställning bara för LTH:s nollor.
Nollefredagen hade det nya eventet Överphøsstafe en som genomfördes och vanns av
W-sek onen, men Cheer fick ställas in e ersom det regnade och Kåren inte hade få något
llstånd för musiken. Nollehelgen gick bra.

Läsvecka 3 höll D i waDerloo, somW vann! På fredagen höll Universitetet i 350-årsjubileumet med
Förfesten och själva Festen i Lundagård. På lördagen var Gasquen.
Läsvecka 4 höll sportcheferna i brännboll och Phøset i sek onsbrunchen som Sexet lagade och
sålde bilje er ll.
Läsvecka 5 hölls S-dagen med Cheer, Sista Si ningen och S-festen. Slutligen så har utvärderingar
skickats ut ll nollorna, phaddrarna, styrelsen och utsko en och dessa ska sammanställas under
resten av terminen.

l. Källarmästare
Källarmästaren har sedan si llträde ll posten delat ut salto-accesser ll berörda personer på
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sek onen.
Källarmästaren har också ha y ersta ansvaret över Wåtmarken, vilket mest har bestå i a
påpeka vems städvecka det varit och a hålla någon form av ordning i lokalen.
Vidare så har Källarmästaren med hjälp av Simon Probert, föregående Källarmästare, inventerat i
sek onsförrådet vilket var välbehövligt. Alla föremål har blivit räknade och gamla ska er som gömt
sig i bo en av förrådets djup har blivit återupptäckta. Ny material har blivit införskaffat bland
annat en kaffekokare, en hylla, lådor, pumptermos, nya moppar, mopphink, penslar och saxar.
Dessutom har e stort billass med skräp körts ll ppen och allt material är nu sorterat och
uppdelat i uppmärkta lådor.
Under nollningen har Källarmästaren deltagit llsammans med resten av styrelsen på diverse
ak viteter, vilket bland annat innefa ade a bjuda nollorna på lunch, bistå vid bilje örsäljning,
spexat på si ningar, sillafrukost under Nollelördagen och styrelsemöten.
Källarmästaren har även su t med på AktU-möte på kåren llsammans med motsvarande
representanter från alla de andra sek onerna. Där planerades bland annat Färgfesten, e event i
Helsingborg, som tyvärr blev inställt.
Slutligen har Källarmästaren som ordförande i Programmästeriet kallat ll två möten och datum för
kick-off är spikat ll 22 november.

m. Inspektor
Inte närvarande på mötet.
Mirjam Särnbra , W15, meddelade a Eva Leire är ledsen a hon inte kunde komma och har
därför bjudit sek onsmötet på choklad som kommer delas ut senare under en paus.

n. TLTH
Joost Kranenborg meddelade a Kåren höll i e event kallat Las Gegas i våras och däre er har
hösten koncentrerats kring nollningen. Pedellen på Kåren meddelades vara sjukskriven fram lls
e er Arkad, som hålls 15-16/11, och därför kommer accesser och liknande ärenden a dröja.
Vidare meddelade Joost Kranenborg a Arkad, som är Skandinaviens största mässa snart är här och
a valet ll fullmäk ge öppnar den 6/11.
Joost Kranenborg meddelade också a Kåren just nu jobbar med a förändra arvodet ll
Nollegeneralen och a de a skulle innebära a posten inte blir betald. De a kommer inte ske i år
men kanske nästa år.
Christoffer Orinius, W13, undrade vad Kåren hade för anledningen ll a Nollegeneralen inte ska bli
betald. Agnes Sörliden, W12, meddelade a det är för a Kåren är en ideell förening och inte ska
betala för många personer. Dessutom ansåg Kåren a när man betalar någon för arbete så blir det
o a mer arbete nerlagt och på så sä en tyngre arbetsbörda för personen i fråga. Malin Bruce,
W14, undrade vad man kan göra för a föra fram sin åsikt om de a. Joost Kranenborg svarade a
Kårfullmäk ge kommer ta beslutet men a olika enkäter kommer skickas ut för a olika åsikter ska
kunna komma fram.
Ylva Selander, W15, begärde ordningsfråga och bad Joost Kranenborg a förklara vad
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Kårfullmäk ge är för de som inte vet. Joost Kranenborg berä ade a Kårfullmäk ge är motsvarade
sek onsmötet fast på Kåren.

11 Meddelanden

a. Sta s k över W-sek onens funk onärer
Ebba von Wachenfeldt, W16, meddelade a det inte har blivit någon bra sta s k än e ersom
Informa onsutsko et precis har börjat samla in informa on om funk onärerna på sek onen.
Därför kan ingen sta s k presenteras men Ebba von Wachenfeldt, W16, visade istället
sek onsmötet e utdrag på svarsfrekvensen i olika utsko och betonade a det är vik gt a alla
svarar för a sta s k ska kunna samlas.

E övrigt meddelande inkom via Linnéa Sjöström, W15. Linnéa Sjöström, W15, meddelade a hon
är sek onens representant i Kårens valnämnd. Vidare meddelade Linnéa Sjöström, W15, a valet
kommer öppna den 6/11 och a 6 personer från Ekosystemteknik är nominerade. Dessutom
meddelades det a det kommer bli priser för flest deltagare som röstar, flest röster och kanske
även lite individuella priser.

Henrik Andersson, W15, yrkade på a ajournera mötet 10 minuter ll klockan 18:44 och mötet
biföll de a.

* Mötet ajournerades ll 18:44
* Mötet återupptogs 18:47

12 Budget (Bilaga B2)

Marcus Norlin, W16, föredrog styrelsens budge örslag enligt bilaga B2.
Caroline Nilsson, W17, frågade varför det är budgeterat ll a gå back och Marcus meddelade a det
inte är mycket back utan en väldigt liten del av de pengar som cirkulerar på sek onen och a vi gå
mycket plus förra året. Henrik Andersson, W15, bad Marcus Norlin, W16, a förtydliga hur sek onen
beska as. Marcus Norlin, W16, förklarade a Ska everket kollar på sek onen som ideell förening
över en femårsperiod och a om sek onen går för mycket plus så kommer sek onen behöva ska a
och de a vill styrelsen undvika för a pengarna sek onen har ska kunna gå llbaka ll
sek onsmedlemmarna.
Linnea Sjöström, W15, påpekade a Studierådets inkomst ligger på 8000 och inte 8500. Marcus
Norlin, W16, förtydligade a e avsteg på 500 inte gör så mycket.
Mötet biföll styrelsens Budget 2018 i dess utskickade skick.
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13 Proposi oner

a. Proposi on - Miljöombud (Bilaga P1)
Mirjam Särnbra , W15, föredrog proposi onen enligt bilaga P1.
Christoffer Orinius, W13, undrade om det finns någon intresserad av posten och Mirjam Särnbra ,
W15, meddelade a det finns det. Norea Cardell, W15, undrade när posten kommer väljas och
Mirjam Särnbra , W15, påpekade a det kommer vara på hösten och a om proposi onen går
igenom så väljs posten de a mötet. Tom Allen, W13, undrade om det är kopplat ll Sek onsgrodan
och Mirjam Särnbra , W15, klargör a det främst är för a få e organiserat miljöarbete på
sek onen men a denna person också skulle kunna jobba med just Sek onsgrodan. Simon Probert,
W13, undrade under vilket utsko posten kommer finnas och Mirjam Särnbra , W15, berä ade a
posten kommer finnas under Programmästeriet. Christoffer Orinius, W13, undrade vad
anledningen var ll icke fisk namnet och Mirjam Särnbra , W15, meddelade a det finns fler namn
som inte är fisk relaterade på sek onen. Agnes Sörliden, W12, undrade om miljöarbetet kanske ska
ligga på en styrelsepost för a styrelsen ska ha mer överblick över arbetet. Mirjam Särnbra , W15,
förklarade a de a har funderats på inom styrelsen men a styrelsen kom fram ll a
styrelsemedlemmar kanske lägger mer energi på sina egna huvuduppgi er och a miljöarbetet
därför kommer falla mellan stolarna. Christoffer Orinius, W13, undrade vilket miljöprogram som
det refererades ll i §4.8.9.2 Åligganden och Mirjam Särnbra , W15, förklarade a sek onen har
en miljöpolicy och a sek onen skulle kunna utveckla fler dokument om de a. Lisa Sandblom,
W13, påpekade a det är många åligganden för posten men a de är väldigt generella och
funderade på vad posten egentligen ska göra. Mirjam Särnbra , W15, berä ade a det är skrivet
öppet så a personen på posten kan tolka det lite själv och på så sä gynna mo verade personer
a göra lite vad dom vill med posten. Vidare meddelade Mirjam Särnbra , W15, a åliggandena
för posten är ganska anpassade ll a posten ska kunna ha e samarbete med Lund Sustainable
Engineers och Sek onsgrodan. Norea Cardell, W15, funderade på vad tanken var med a ha
rapportering två gånger under terminen och Mirjam Särnbra , W15, besvarade a det kändes som
en rimlig mängd möten så a Miljöombudets arbete kommer med i protokoll och kan förmedlas
vidare ll sek onen, men a Miljöombudet självklart kan ha mer nära arbete med styrelsen under
årets gång. Norea Cardell, W15, meddelade a hon personligen är emot skapandet av en ny post
då sek onen ha svårt a llsä a poster digare och a en post somMiljöombud inte har saknats.
Märta Bengtsson, W16, påpekade a det känns som a miljöfrågan faller lite mellan stolarna och
a skapandet av en post kommer göra a det kommer komma på tals mer och på så sä arbetas
med på e annat sä . Lisa Sandblom, W13, undrade omMärta Bengtsson, W16, hade något
exempel på när det saknades. Märta Bengtsson, W16, tog upp ll exempel Sek onsgrodan då de a
har varit på tal under e års d men inte tagits tag i.

Tom Allen yrkade på a ll proposi onen lägga ll följande ändringar

a i reglementet ändra
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§ 4.8.2 Sammansä ning I Programmästeriet ingår tandemgeneraler, karnevalsgeneraler,
sportchefer, sångarstridsöverstar, ak werare, fanbärare och kafémästare.

ll

§ 4.8.2 Sammansä ning I Programmästeriet ingår tandemgeneraler, karnevalsgeneraler,
sportchefer, sångarstridsöverstar, ak werare, fanbärare, kafémästare och miljöombud.

Christoffer Orinius yrkade på följande ändringar

att administrera och uppdatera miljöprogrammet i samarbete med sek onens utsko och ledning.

ll

a administrera och uppdatera sek onens miljöpolicy i samarbete med sek onens utsko och
ledning.

Marcus Norlin, W15, invände med a policy kanske är fel ord då det inte sker förändringar i policyn
och a miljöverksamhet kanske är bä re för a gynna e utvecklande arbete. Christoffer Orinius,
W13, förklarade a det enda sek onen har idag är en Miljöpolicy och a det därför inte borde
refereras ll andra dokument.
Styrelsen jämkade sig med de båda inkomna yrkandena.
Ylva Selander, W15, yrkade på a ta röstningen via votering och handuppräckning.
Mötet beslutade a bifalla den framvaskade proposi onen via votering.

b. Proposi on - Ändring av PR-chefens fisk- tel (Bilaga P2)
Olivia Nilsson, W16, framförde proposi onen enligt bilaga P2.
Christoffer Orinius, W13, undrade om ”i” behövde vara med och Olivia Nilsson, W16, påpekade a
det kändes jobbigt a ha två konsonanter i rad och a e tyst ”i” skulle vara bä re. Charlo e
Larsson, W16, undrade när fisk-namnet används och Olivia Nilsson, W16, berä ade a e exempel
är styrelsemuggen. Mirjam Särnbra , W15, ansåg a ”i” borde vara med då det annars inte blir e
helt ord. Christoffer Orinius, W13, påpekade a ”i” inte behöver vara med för a namnet ska kunna
u alas rä . Fredric Ahrling, W16, påpekade a C(p)EQ-huggare som är fisk-namnet för
Studierådsordförande inte har rä stavning, och menade a det inte behöver vara logiskt.

Simon Probert, W13 yrkade på
a ändra ”P(i)Raya” i proposi onen ll ”PRaya”.

Norea Cardell, W15, undrade om PR-chefen är okej med a ha e skräckdjur kopplat ll sin post
och det ansåg Olivia Nilsson, W16, var okej. Tom Allen, W13, invände a Pirayor fak skt inte är så
farliga.

Emelie Swenningson, W17, yrkade på
a ändra ”P(i)Raya” i proposi onen ll ”PiRaya”

Norea Cardell, W15, yrkade på a ställa ”P(i)Raya” mot ”PiRaya” först och mötet biföll de a via
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acklama on.
”P(i)Raya” mot ”PiRaya” ställdes mot varandra och Agnes Sörliden, W12, yrkade på votering via
handuppräckning.
Mötet biföll ”PiRaya”.
”PiRaya” ställdes mot ”PRaya” och via votering genom handuppräckning biföll mötet ”PiRaya”.
Den framvaskade proposi onen ställdes mot avslag och Christoffer Orinius, W13, yrkade på
votering via handuppräckning.
Mötet biföll via votering den framvaskade proposi onen med benämningen ”PiRaya”.

c. Proposi on - Ändringar angående sekreterarens åligganden (Bilaga P3)
Märta Bengtsson, W16, framförde proposi onen enligt bilaga P3.
Henrik Andersson, W15, påpekade a en förklaring av vad Eko IF är borde framföras. Ylva Selander,
W15, förklarade a Eko IF var det första steget mot a Ekosystemteknik blev en egen sek on och
därigenom gick ifrån K-sek onen.
Mötet biföll proposi onen genom acklama on.

d. Proposi on - Ändringar angående kallelse ll styrelsemöten (Bilaga P4)
Märta Bengtsson, W16, framförde proposi onen enligt bilaga P4.
Simon Probert, W13, påpekade a det inte är vanligt a hemsidan ligger nere. Fredric Ahrling,
W16, påpekade a sek onen kanske ska sä a något annat än ”Turkosa Tavlan” som andra
alterna v ifall den försvinner i fram den.
Via acklama on biföll mötet proposi onen i si ursprungliga utseende.

14 Mo oner

a. Mo on - W-sek onens s pendium (Bilaga M1, MS1)
Linnéa Sjöström, W15, och Katja E ring, W16, framförde mo onen enligt bilaga M1.
Lisa Sandblom, W13, undrade varför rela v arbetsbörda ska vägas in i s pendiet och Katja E ring,
W16, förklarade a det har diskuterats mycket och a det ansågs vara stor skillnad mellan
engagemang i e eller flera utsko eller styrelsen. Lisa Sandblom, W13, påpekade a det då blir
som e engagemangss pendium och Linnéa Sjöström, W15, svarade a det är svårt a välja
mellan personer med samma sni betyg och a engagemang ger det lite mer frihet samt
underlä ar för de som ska välja ut de som får s pendiet. Caroline Nilsson, W17, funderade på
vilket dokument som ska anonymiseras och Linnéa Sjöström, W15, förklarade a det är listan på
betyg för a urvalet ska göras utan risk för a hänsyn tas ll personerna det väljs mellan. Katja
E ring, W16, llade med a det blir mer demokra skt a inte veta vilka personerna är som man
väljer mellan. Henrik Andersson, W15, funderade på hur man ska göra med utsko e ersom
namnet på utsko et kan avslöja personen i fråga och Linnéa Sjöström, W15, besvarade a det
istället kan skrivas utsko och på så sä inte specificera vilket utsko handlar om.
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Marcus Norlin, W16, framförde styrelsens mo onssvar enligt bilaga MS1.
Linnéa Sjöström, W15, invände med a hon inte vet om anonymiseringen får läggas på Inspektorn.
Norea Cardell, W15, undrade om de a har diskuterats med Inspektorn och Mirjam Särnbra , W15,
meddelade a de a inte gjorts. Louise Söderberg, W16, llade a Inspektorn få mailen med
mo oner och mo onssvar innan och inte sagt något om denna fråga. Dessutom ansåg styrelsen a
Inspektorn redan var med i beslutet om vem som ska få s pendiet och a det nu bara skulle
lläggas a Inspektorn ska sä a anonymkoder på namnen.

Norea Cardell, W15, sakupplyser a det står fel adresser och liknande i mo onerna och Mirjam
Särnbra , W15, svarade a mallarna har uppdaterats men inte i d för denna omgång av mo oner.
Mo onen och mo onssvaret ställdes mot varandra och Ylva Selander, W15, yrkade på votering via
handuppräckning. Mötet biföll mo onssvaret via votering.
Mo onssvaret ställdes mot avslag och mötet beslutade a bifalla mo onssvaret via acklama on.

b. Mo on - Representa on av Studierådet (Bilaga M2, MS2)
Linnéa Sjöström, W15, framförde mo onen enligt bilaga M2.
Katja E ring, W16, framförde styrelsens mo onssvar enligt bilaga MS2.
Tom Allen, W13, sakupplyste om a stadga ändringar måste bifallas på två möten och a de a
därför kommer tas upp ll våren igen. Dessutom måste beslutet sedan godkännas av
Kårfullmäk ge.
Mötet biföll mo onen via acklama on.

c. Mo on - Musikförman (Bilaga M3, MS3)
Mirjam Särnbra , W15, framförde mo onen enligt bilaga M3, då mo onären Olof Klingberg, W17,
inte var närvarande under mötet.
Katja E ring framförde styrelsens mo onssvar enligt bilaga MS3.

Simon Probert, W13, yrkade på
a byta ”Musikförman” ll ”Musiköverste”. Christoffer Orinius, W13, sakupplyste a mo onen inte

är korrekt i sina ”a ” satser enligt dagens stadgar.

Tom Allen, W13, yrkade på
a i mo onen ändra ”Musikförman” ll ”Kapellmästare” på alla ställen det nämns.

Simon Probert, W13, drog llbaka si yrkande.

Norea Cardell, W15, yrkade på
a byta ”Musikförman” ll ”Sardellmästare”.

Norea Cardell, W15, ansåg a det kan bli svårt a få ihop e utsko . Marcus Norlin, W16,
påpekade a sek onen kan ha svårt a hjälpa e musikutsko då sek onen inte har lokaler och
instrument. Vidare påpekade Marcus Norlin, W16, a personer som är intresserade av musik
kanske söker sig utanför sek onen. Simon Probert, W13, ansåg a det kanske är bä re a hålla
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de a utanför sek onen då sek onen redan har exempelvis Sångarstridsöverstar. Annie Haraldsson,
W16, instämde med Simon Probert, W13, och llade a man all d kan söka Sångarstridsöverste
och a det all d uppska as med spex på si ningar. Fredric Ahrling, W16, påpekade a det är dumt
a lägga de a på Sångarstridsöverstar då det kan avskräcka personer som kanske inte känner a de
hinner med allt ansvar. Tom Allen, W13, påpekade a det inte står i mo onen a det ska ligga på
Sångarstridsöverstarna.
Lisa Sandblom, W13, undrade om mötet kan ta beslut om bifall eller avslag direkt och Mirjam
Särnbra , W15, sakupplyste a snabb acklama on kommer göra beslutsfa andet smidigt.
”Musikförman” ställdes mot ”Kapellmästare” och mötet biföll ”Kapellmästare”.
”Kapellmästare” ställdes mot ”Sardellmästare” och mötet biföll ”Kapellmästare”.
Mo onen med ändringen ll benämning ”Kapellmästare” ställdes mot avslag och mötet biföll via
acklama on avslag av mo onen.

d. Mo on - Åldersrestrik on på Ordförande och Kassör samt rekommenderad ålder på Mästare i
Sexmästeriet (Bilaga M4, MS4)
Annie Haraldsson, W16, föredrog mo onen enligt bilaga M4.
Sofie Harald, W15, föredrog mo onssvaret enigt bilaga MS4.
Norea Cardell, W15, frågade Kårrepresentanterna närvarande under mötet hur Kåren ser på frågan
om eventuell åldersdiskriminering. Agnes Sörliden, W12, meddelade a just nu kan man inte enligt
Kårens stadgar åldersbegränsa poster men Kåren arbetar just nu med denna fråga och undersöker
därför om begränsning på vissa funk onärsposter borde vara okej. De a kommer dock ta minst e
halvår a få igenom.
Annie Haraldsson, W16, jämkade sig med styrelsens mo onssvar.
Simon Probert, W13, yrkade på a ta upp mo onen igen.
Malin Bruce, W14, ansåg a det kan vara e problem med a sek onen inte får någon sökande om
det är bestämt a funk onären måste vara över 20 år och menade därför a sek onen borde välja
ordet ”bör” som i mo onssvaret då det blir enklare om sek onen skulle hamna i situa onen a
ingen över 20 år vill söka de berörda posterna. Christoffer Orinius, W13, instämde med Malin
Bruce, W14, och påpekade a ”ska” även bryter mot sek onens jämlikhetspolicy.
Simon Probert, W13, drog llbaka si yrkande.
Agnes Sörliden, W12, påpekade a kärnarbetet för sek onen är studiebevakning vilket gör a
sek onen inte har krav på sig a bjuda eller sälja alkohol under exempelvis si ningar. Därför bör
sek onen välja den person som är bäst för posten och inte kolla på ålder. Agnes Sörliden, W13,
ansåg därför a en bredare formulering är bä re.
Annie Haraldsson, W16, påpekade a nollningen också är en stor del av sek onens arbete och a
en stor del av nollningen är si ningar. A ha funk onärer över 20 år skulle därför underlä a
sek onens arbete. Simon Probert, W13, påpekade a man kan skriva föreslagen ålder i
ak vitetsguiden och a det på så sä med stor sannolikhet kommer tas upp i diskussion.
Ylva Selander, W15, sakupplyste a mo onen kommer gälla från och med a protokollet är justerat
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om de a bifalles av mötet.
Linnéa Sjöström, W15, funderade på hur det blir om mo onen röstas igenom när det gäller
si ande poster. Joost Kranenborg sakupplyste a benämnnigen ”ska” inte kommer gälla oavse
e ersom det bryter mot Kårens regler. Christoffer Orinius, W13, yrkade på streck i deba en.
Sofie Harald, W15, funderade på vad som händer om ”ska” röstas igenom när Kåren själva ändrar
sina regler senare. Joost Kranenborg svarade a det inte bör vara olika då det kan bli lä a tolka
texterna fel.
Christoffer Orinius, W13, yrkade på votering via handuppräckning.
Mötet biföll mo onssvaret via votering.

Mirjam yrkade på fikapaus ll 20:50 och mötet biföll yrkandet via acklama on.

* Mötet ajournerades ll 20:50
* Mötet återupptogs 20:57

Ylva Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §3 Fastställande av dagordning och mötet biföll
yrkandet.

15 Valärenden (för nomineringar se bilaga W1)

a. Världsmästare
Valberedningen föreslog Sixten Hager, W16, och Annie Haraldsson, W16.
Mötet valde Sixten Hager, W16, och Annie Haraldsson, W16, i grupp via acklama on.

b. Inspektor
Valberedningen föreslog Eva Leire.
Mötet valde Eva Leire via acklama on.

c. Ordförande
Valberedningen föreslog Fredric Ahrling, W16.
Christoffer Orinius, W13, nominerade Simon Probert, W13, och Adam Probert, W16, som båda
tackade nej. Norea Cardell, W15, nominerade Tom Allen, W13, som tackade nej.
Mötet valde Fredric Ahrling, W16, via acklama on.

d. Kassör
Valberedningen föreslog Ylva Kloo, W16.
Marion Karlsson Faudot, W16, nominerade Sara Abrahamsson, W16, som tackade nej. Norea
Cardell, W15, nominerade Tom Allen, W13, som tackade nej.
Mötet valde Ylva Kloo, W16, via acklama on.
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Agnes Sörliden, W12 begärde en ordningsfråga och påpekade a det är onödigt a ställa frågan om
Funk onärsutbildning ll varje post då de a är uppenbart nu.

e. Jämlikhetsombud
Valberedningen föreslog Sara Engström, W16.
Norea Cardell, W15, nominerade Agnes Sörliden, W12, som tackade nej. Christoffer Orinius, W13,
nominerade Mirjam Särnbra , W15, som tackade nej.
Mötet valde Sara Engström, W16, via acklama on.

f. Arbetslivskontakt
Valberedningen föreslog Nicholas Sandmark, W16.
Mötet valde Nicholas Sandmark, W16, via acklama on.

g. Sexmästare
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Hanna Barkevall, W16, och Annie Haraldson, W16, som båda
tackade nej. Filip Wejfeldt, W17, nominerade Maria Carlsson, W16, som tackade nej. Caroline
Nilsson, W17, nominerade Ebba Linde, W17, som tackade nej och nominerade Caroline Nilsson,
W17. Caroline Nilsson, W17, tackade nej ll sin nominering. Christoffer Orinius, W13, nominerade
Adam Probert, W16, och Tom Allen, W13, som båda tackade nej. Adam Probert, W16, nominerade
Simon Probert, W13 som tackade nej. Marcus Norlin, W16, nominerade Tove Landström, W16, som
tackade nej. Mirjam Särnbra , W15, nominerade Sofie Harald, W15, som tackade nej ll sin
nominering. Ebba von Wachenfeldt, W16, nominerade Sara Olsson, W16, som tackade nej.
Tom Allen, W13, påpekade a det är e stort ansvar a vara sexmästare så om ingen har tänkt på
det innan så är det kanske dumt a kandidera spontant.
Mötet beslutade a vakantsä a posten via acklama on.

h. Öwerphøs
Valberedningen föreslog Hanna Barkevall, W16.
Mötet valde Hanna Barkevall, W16, via acklama on.

i. Sångarstridsöverste
Valberedningen föreslog Ebba von Wachenfeldt, W16, och Elsa Lindqvist, W16.
Mötet valde Ebba von Wachenfeldt, W16, och Elsa Lindqvist, W16, via acklama on i grupp.

Louise Söderberg, W16, yrkade på a ajournera mötet ll 23:00 och mötet biföll yrkandet.

* Mötet ajournerades ll 23:00.
* Mötet återupptogs 23:04.

j. Pubmästare
Valberedningen föreslog Samuel Henley, W17.
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Mötet valde Samuel Henley, W17, via acklama on.

k. Köksmästare
Valberedningen föreslog David Pålsson, W17.
Marcus Norlin, W16, nominerade Marion Karlsson Faudot, W16, som tackade nej.
Mötet valde David Pålsson, W17, via acklama on.

l. Hovmästare
Valberedningen föreslog Caroline Nilsson, W17. Caroline Nilsson, W17, drog llbaka sin kandidatur.
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Marion Karlsson Faudot, W16. Adam Probert, W16,
nominerade Sara Olsson, W16. Maria Carlsson, W16, nominerade Annie Haraldsson, W16.
Christoffer Orinius, W13, nominerade Sofie Harald, W15.
Alla nominerade tackade nej.
Mötet beslutade a vakantsä a posten via acklama on.

m. Penningmästare
Valberedningen föreslog Maria Carlsson, W16.
Mötet valde Maria Carlsson, W16, via acklama on.

n. Toastmaster
Valberedningen föreslog Filip Wejfeldt, W17, och Amanda Rydén, W17.
Christoffer Orinius, W13, nominerade Adam Probert, W16, som tackade nej.
Mötet valde Filip Wejfeldt, W17, och Amanda Rydén, W17, i grupp via acklama on.

Ylva Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §3 Fastställande av dagordning. Mötet biföll
yrkandet.

o. Sportchef
Valberedningen föreslog Sara Abrahamsson, W16.
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Sara Olsson, W16 som tackade nej. Sara Abrahamsson, W16,
nominerade Marion Karlsson Faudot, W16, som tackade nej. Emma Hallinger, W17, nominerade
Thea Eriksson, W17, som tackade ja. Mötet valde Sara Abrahamsson, W16, och Thea Eriksson,
W17, i grupp via acklama on.

p. Vice Jämlikhetsombud
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Sara Engström, W16, nominerade Emelie Swenningson, W17, som tackade ja. Marion Karlsson
Faudot, W16, nominerade Fredric Ahrling, W16, som tackade nej. Christoffer Orinius, W13,
nominerade Sofie Harald, W15 som tackade nej.
Mötet valde Emelie Swenningson, W17, via acklama on.

q. Medlemmar i jämlikhetsutsko et
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Valberedningen föreslog Mar na Prpic Vucenov, W17, Alva Holmqvist, W17, Cornelia Malder, W17,
och Sofia Kongshöj, W17.
Louise Söderberg, W16, meddelade a Cornelia Malder, W17, tackar nej ll sin nominering.
Mötet valde Mar na Prpic Vucenov, W17, Alva Holmqvist, W17, och Sofia Kongshöj, W17, i grupp
via acklama on.

r. Vice Arbetslivskontakt
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Henrik Andersson, W15, nominerade Adam Probert, W16, som tackade nej. Fredric Ahrling, W16,
nominerade Marion Karlsson Faudot, W16, som tackade ja. Henrik Andersson, W15, nominerade
Moa Rosén, W14, som tackade nej.
Mötet valde Marion Karlsson Faudot, W16, via acklama on.

s. Medlemmar i arbetslivskontaktgruppen
Valberedningen föreslog Mar na Prpic Vucenov, W17, Andreas Malmström, W16, Emily Garney,
W15, Elsa Ericsson, W16, Emelie Swenningson, W17, Annie Haraldsson, W16, Sixten Hager, W16,
Nikita Tengelfeldt, W15, och Tove Landström, W16.
Emelie Swenningson, W17, tackade nej ll sin kandidatur.
David Pålsson, W17, undrade hur mycket arbete man lägger ner i utsko et och Sara Engström,
W16, och Adam Probert, W16, besvarade denna fråga.
Mötet valde Mar na Prpic Vucenov, W17, Andreas Malmström, W16, Emily Garney, W15, Elsa
Ericsson, W16, Annie Haraldsson, W16, Sixten Hager, W16, Nikita Tengelfeldt, W15 och Tove
Landström, W16, i grupp via acklama on.

Mirjam Särnbra , W15 yrkade på a gå llbaka ll §4 Adjungeringar.

t. Skyddsombud
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Christoffer Orinius, W13, nominerade Simon Probert, W13, som tackade ja. Henrik Andersson,
W15, nominerade Mirjam Särnbra , W15, som tackade nej. Christoffer Orinius, W13, nominerade
Adam Probert, W16, och Tom Allen, W13, som båda tackade nej. Mirjam Särnbra , W15,
nominerade Henrik Andersson, W15, som tackade nej.
Mötet valde Simon Probert, W13, via acklama on.

Mathilde Henriksen, W15, yrkade på a gå llbaka ll §3 Fastställande av dagordning.

u. Revisorer
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Linnea Ahl, W15, Malin Bruce, W14 och Henrik Andersson,
W15, som alla tackade nej. Simon Probert, W13, kandiderade.
Mötet valde Simon Probert, W13, via acklama on.
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v. Medaljutsko et
Valberedningen föreslog Malin Bruce, W14, Jacob Jungestad, W17, Mirjam Särnbra , W15, och
Sara Abrahamsson, W16.
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Linnea Ahl, W15, som tackade ja.
Mötet valde Malin Bruce, W14, Jacob Jungestad, W17, Mirjam Särnbra , W15, och Sara
Abrahamsson, W16, och Linnea Ahl, W15, i grupp via acklama on.

w. Representant i TLTH:S valnämnd
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Mötet beslutade a vakantsä a posten.

x. Phøs
Valberedningen föreslog Lydia Gustafsson, W17, Adam Probert, W16, Charlo e Larsson, W16,
Jakob Jungestad, W17, och Mathilde Henriksen, W15.
Henrik Andersson, W15, nominerade Ebba Linde, W17, som tackade nej. Sara Abrahamsson, W16,
nominerade Anna-Karin Aronsson, W16, som tackade nej.
Mötet valde de nominerade i grupp via acklama on.

y. Miljöombud
Tom Allen, W13, frågade i fall posten är platsbegränsad och Mirjam Särnbra , W15, svarade a så
är fallet.
Sara Olsson, W16, kandiderade.
Emelie Swenningson, W17, yrkade på vakantsä ning då alla inte har blivit informerade om posten.
Malin Bruce, W14, påpekade a posten har kommit ut med mail och a alla därför ha chansen a
kandidera.
Mötet valde Sara Olsson, W16, via acklama on.

16 Övrigt

Agnes Sörliden, W12, tackade presidiet för e bra genomfört möte.
Simon Probert, W13, påminde mötet om a det kommer vara en funk onärsutbildning den 28/11 för
alla nuvarande och nyvalda funk onärer.

17 Mötesordförande förklarar mötet avslutat
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