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1 Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av mötesfunk onärer

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Ylva Selander, W15, som tackade ja.
Mötet valde Ylva Selander, W15, via acklama on.

b. Val av mötessekreterare
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Louise Söderberg, W16, som tackade ja.
Mötet valde Louise Söderberg, W16, via acklama on.

c. Val av justerare
Louise Söderberg, W16, nominerade Emelie Swenningson, W17, och Sara Abrahamsson, W16, som
båda tackade ja.
Mötet valde Emelie Swenningson, W17, och Sara Abrahamsson, W16, i grupp via acklama on.

d. Val av rösträknare
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Emelie Swenningson, W17, och Sara Abrahamsson, W16, som
båda tackade ja.
Mötet valde Emelie Swenningson, W17, och Sara Abrahamsson, W16, i grupp via acklama on.

3 Fastställande av dagordning

Mirjam Särnbra , W15, yrkade på a fly a §13 Ekonomisk redovisning för 2017, §14
Revisionsberä else för 2017 och §15 Ansvarsfrihet för sek onens avgående funk onärer lls a
Marcus Norlin, W16, digare Kassör, kan vara närvarande på mötet och mötet biföll yrkandet.
Mötet beslutade a fastställa dagordningen i si framvaskade llstånd via acklama on.

4 Adjungeringar

Mötet beslutade a adjungera in Anders Nilsson med närvaro-, yrkande- och y randerä via
acklama on.

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 via acklama on.
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6 Justering av röstlängden

Louise Söderberg, W16, berä ade a mötets röstlängd justeras löpande i e Excel-dokument av Ebba
von Wachenfeldt, W16, Sara Engström, W16 och Hanna Barkevall, W16. Vidare meddelade Louise
Söderberg, W16, a det är vik gt a säga ll när man går ut eller in ur salen så a röstlängden hela
den stämmer.

Mötet beslutade a röstlängden var justerad via acklama on.

7 Förfarande vid valärenden

Fredric Ahrling, W16, presenterade styrelsens förslag vilket innebar a styrelseposter fick 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 förfarande vid valärenden enligt styrelsens förslag via acklama on.

8 Preliminärt klockslag för mötets slut

Louise Söderberg, W16, meddelade a styrelsens förslag på preliminärt klockslag för mötets slut är
klockan 00:30.
Mötet beslutade a sä a 00:30 som preliminärt klockslag för mötets slut via acklama on.

9 Föregående mötesprotokoll (Bilaga B1, B2)

Mötet beslutade a lägga protokoll Hös erminsmöte 2017-11-01 och Extrainsa Hös erminsmöte
2017-11-23 ll handlingarna i grupp via acklama on.

10 Orientering

a. Styrelsen
Sedan förra sek onsmötet har Styrelsen hållit e funk onärstack för a få ge något llbaka ll de
fantas ska funk onärer som verkar på och för sek onen. De a tack bestod av en si ning på
Blekingska Na onen med llhörande dans e eråt. Styrelsen var med på G-punkt som anordnades
av K-styrelsen, anordnade delar av funk onärsutbildningen för nya sek onsfunk onärer och delar
av Styrelsen representerade Sek onen på stormötet med UU och KTH i Uppsala. För a den korta
övergångsperioden för de pås gande styrelsemedlemmarna skulle bli så smidig som möjligt bjöds
de in på terminens kvarvarande styrelsemöten där de kunde vänja in sig vid sina kommande ansvar.
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Vid vårterminens början hölls flera ak viteter för a de nya och de sedan e halvår si ande
styrelsemedlemmarna skulle lära känna varandra bä re, bland annat e första möte för a prata
om ambi oner och mål samt e skiphte som anordnades av avgående styrelsemedlemmar.
Skiphtet hade temat ”film” och gick ut på a genomföra teambuildingövningar och lekar i centrum
och på campus och det hela avslutades med en si ning i Wåtmarken. Styrelsen fick även hjälpa ll
a skiphta in det nya K-styret, vilket gjordes genom källsorteringsstafe .
Styrelsemöten har hållits åtminstone en gång i veckan med undantag för tentaperioder där
vartannat varit kvällsmöte och vartannat varit lunchmöte, med e protokollfört möte i månaden.
Styrelsen vill påminna samtliga sek onsmedlemmar om a de all d är hjärtligt välkomna a vara
med på styrelsemöten och a fika utlovas åtminstone på kvällsmöten.
I februari deltog Styrelsen i en styrelseutbildning som Kåren centralt höll i, där de fick lära sig mer
om hur Teknologkåren är uppbyggd och hur man på bästa sä driver en styrelse, samt diskutera
några svåra situa oner som kan uppstå i en organisa on.
Delar av Styrelsen representerade även sek onen på vårens Corneliusbal och fick visa upp sig i de
nybroderade mantlarna.
W-sek onen lyckades för andra året i rad ha procentuellt högst valdeltagande i höstens
Kårfullmäk geval, vilket prisades av Kåren med generös tårtservering och privilegiet a få välja
bakgrundsbild ll e kommande Mecenatkort för lundateknologerna. Då Styrelsen trots försök a
påminna om de a inte få in några förslag på bilder från sek onen återstår a se hur de a ska
väljas.
Arbetet med a få ihop det nya monument, som sek onen fick sponsrat av Kåren som
jubileumsgåva, har fortsa men gå långsamt då det företag man ha kontakt med inte alls varit
llmötesgående eller velat svara på frågor. E er e ul matum från Kåren tog några tappra

styrelsemedlemmar på sig a sä a ihop en arbetsgrupp och nu ser det äntligen ut som a
monumentet kan stå klart någon gång i maj.
Inför vårterminsmötet har Styrelsen ha flera förberedande möten, däribland en
proposi onsskrivarkväll, e ekonomimöte för a gå igenom budgetrevideringen och e
mo onssvarsmöte. De har också su t ner med sek onens Miljöombud för a ta fram miljömål för
alla utsko och kunna bli märkta med Sek onsgrodan. Dessutom har de försökt a på olika sä
marknadsföra och visa upp vad styrelsen egentligen gör för a öka intresset för engagemang.
Denna termin var det W-sek onen inom TLTHs tur a anordna stormöteshelgen för samarbetet
med W-sek onerna från KTH och UU. Den inleddes med middag och häng på Västgöta Na on,
innan alla fick vila upp sig inför det fak ska mötet. Mötet var mycket lärorikt och det var spännande
a få prata om både likheter och skillnader och a få utmana det man har som norm och vana i
Lund. Det beslutades bland annat a man ska försöka utvidga samarbetet ll a inkludera inte bara
styrelserna utan a även inkludera andra sek onsmedlemmar för a alla ska kunna träffa
systersek onerna från lärosätena i norr. Förhoppningsvis kommer sek onen kunna erbjuda
gemensamma event inom en snar fram d. Redan nu är saker i görningarna och kan
förhoppningsvis avslöjas inom kort. E er mötet visades staden och campus upp, innan det drogs
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mot e ornas nollningstacksi ning som besökarna var mycket glada över a få ha blivit inbjudna
ll. Dagen e er avslutades det hela med en avskedsbrunch. Som tack fick Styrelsen ta emot flera

nya tavlor och maskotar som kan komma a pryda styrelserum och sek onslokal.

b. Ordförande
Sedan förra sek onsmötet har förra Ordföranden slu ört si verksamhetsår. Vid terminens slut
höll Ordföranden llsammans med Styrelsen e funk onärstack för a få ge något llbaka ll de
fantas ska funk onärer som verkar på och för sek onen. De a tack bestod av en si ning på
Blekingska Na onen med llhörande dans e eråt. Ordföranden har också ha e flertal möten i
sy e a utvärdera terminen och ge en gedigen överlämning ll sin e erträdare.
Vid årsski et llträdde Ordföranden för 2018, som med denna överlämning i ryggen genast gav sig i
kast med a planera och fundera över vårterminens styrelsearbete. I början gick mycket d åt ll
a s a bekantskap och kontakt med mängder av personer inom studentlivet, vilket har fortsa
under våren. För a lära sig mer om hur Kåren fungerar deltog Ordföranden i e Kårstyrelse- och
e Kårfullmäk gemöte.
Ordföranden har sedan le eller deltagit i samtliga av styrelsens gemensamma sammankomster
såsom möten och myskvällar och på olika sä jobbat med Sek onens dagliga arbete för a det ska
fortlöpa så smidigt som möjligt. Exempel på de a är a svara på eller vidarebefordra mail, justera
protokoll och a som firmatecknare kontakta banken llsammans med Kassören.
Ordföranden har också deltagit i möten med Ordförandekollegiet ungefär varannan eller var tredje
vecka, vilket har visat sig vara en ovärderlig källa av kunskap och stöd. Tillsammans med de
nypås gna Ordföranden från de andra sek onerna deltog Ordföranden i e ”KOlossalt Skiphte”,
där de kidnappades långt ifrån sina säkra betesmarker och fick kämpa för a hi a llbaka ll
campus, vilket gav en mycket bra grund för vidare samarbete.
Tillsammans med Sekreteraren startade Ordföranden upp ”Cykeltutan”, e stående inlägg i
Wekobrevet med sy e a upplysa sek onsmedlemmarna om vad Styrelsen egentligen gör om
dagarna.
Sammanfa ningsvis har Ordföranden ha en extremt rolig och lärorik första d på posten och
ångrar inte beslutet a axla sin roll.

c. Sekreterare
Sedan hös erminsmötet har Sekreteraren deltagit i varje möte med styrelsen samt extra möten
med Ordförande och skickat kallelser och dagordningar ll samtliga protokollförda styrelsemöten.
På styrelsemötena har Sekreteraren även fört anteckningar över det som sagts och en gång i
månaden fört protokoll som sedan har justerats och anslagits på Turkosa tavlan.
I november var Sekreteraren med på Stormötet i Uppsala llsammans med sek onens
systersek oner på Uppsala Universitet och KTH, och fick med sig många bra tankar och idéer
llbaka. Utöver de a var Sekreteraren med och höll i sek onens extrainsa a hös erminsmöte där

styrelsen VT18 blev fulltalig och förde även protokoll under de a möte. Vidare justerade
Sekreteraren både protokollet från ordinarie hös erminsmöte och det extrainsa a mötet.
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Under slutet av 2017 så utvärderade Sekreteraren styrelsens arbete llsammans med Ordförande
och Presidiets arbete llsammans med Ordförande och Kassör, deltog i överlämningar ll nya
Styrelsen och Presidiet samt köpte in en hårddisk ll sek onen som kan användas för a spara ner
alla sek onens dokument och handlingar i säkert förvar.
I början av året så hanterade Sekreteraren många utökade accesser på Kemicentrum ll nyvalda
funk onärer samt tog kontakt med byggsamordnaren på Kemicentrum för a få mer informa on
kring ombyggna onen som kommer ske från april ll augus . Sekreteraren har även varit med på
Kårens styrelseutbildning, Cornelisbalen och hjälpt ll a fly a styrelserummet, Weras Lagun, ll
hus IV.
Vidare under året har Sekreteraren skrivit delar av och sammanställt Verksamhetsberä elsen 2017
llsammans med Ordförande 2017 och gjort de revideringar av handlingar som Revisorerna önskat.

Sekreteraren har även ha kon nuerlig kontakt med sek onens Miljösamordnare som arbetat med
sek onens miljöhandlingsplan och miljömärkning och hjälpt ll a besvara de frågor som har dykt
upp.
Sekreteraren har utöver de a sammanställt och skickat ut alla 34 handlingar ll vårterminsmötet
och sammankallat Valberedningen inför de a möte samt deltagit i Stormötet med KTH och Uppsala
Univeristet som på våren hölls av styrelsen i Lund.
Löpande under året har Sekreteraren uppdaterat sek onens maillistor och har även sammanställt
en funk onärslista över alla funk onärer HT17 och VT18. Denna lista och övriga listor på sek onen
kommer dock behöva kollas över då den nya lagen GDPR kommer kräva en förändring av
sek onens hantering av uppgi er.
Slutligen så har Sekreteraren se ll a alla styrdokument och handlingar kommit upp på
sek onens hemsida som snart kommer vara igång igen, börjat förbereda välkomstpaket och
testamente ll nästkommande Sekreterare samt startat upp det stående inslaget i Wekobrevet
”Cykltutan” llsammans med Ordförande.

d. Kassör
Sedan föregående möte har Kassören betalat fakturor och bokfört intäkter. Kassören har även
deltagit på Pengakollegiemöten, som har bidragit med rådgivning och inblickar i intersek onella
och kårrelaterade sammanhang.
Kassören har även arbetat på e överlämningsdokument som vidare ska informera e erträdande
kassörer om vanliga frågor och metoder som kan vara användbara a känna ll. Kassören avsåg
med dokumentet, a reducera det dskrävande arbetet med a leta upp informa on som gäller
allmänt för ideella föreningar och bankärenden. Dokumentet är idag långt ifrån fullständigt, vilket
Kassören försökt kompensera för genom a vägleda det e erträdande Ekonomiutsko et vid
inplanerade llfällen.
Kassören har fastställt bokslutet för 2017, vars resultat ska presenteras på Vårterminsmötet 2018.
Vidare ska kassören försöka fortsä a vara llgänglig för det e erträdande Ekonomiutsko et för
rådgivning, speciellt inför Nollningen 2018.
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Den nya Kassören, som steg på i januari har tagit sig an sina uppgi er som kassör allt e ersom. Det
är många konton som skall föras över, och dessutom många betalningar som hör föregående år ll,
som måste u öras och bokföras på rä sä . En överlämning från förre Kassören ll nuvarande
Kassören har därför ske succesivt sedan årsski et. Först kom Kassörens roll i Styrelsen, med
styrelseutbildning och kassörsutbildning, sedan e erhand och e er llsä andet av en
Penningmästare, fick Kassören llgång ll bankkontot och kunde börja u öra betalningar.
Bokföringar och betalningar som hörde förra året ll gjorde a Kassören fick vänta y erligare en d
innan llgång ll bokföringsprogrammet Fortnox kom och bokföringen äntligen kunde börja. Den
nya Kassören har lärt sig oerhört mycket under dessa månader, från a i princip inte ha kunnat
någon ng, och det har varit mycket spännande. Nu bör all ng ligga på den nya Kassören, och den
föregående Kassören kan pusta ut.
Jämfört med hur det har varit digare upplever den nya Kassören a Ekonomiutsko et har blivit
mer framträdande, med mer kommunika on och samhörighet, dels genom möten, men framför
allt tack vare en Messenger-chat, för a lä nå ut med informa on och småfrågor.
Den nya Kassören har även, llsammans med den föregående Kassören reviderat budgeten för
2018, som kommer presenteras under vårterminsmötet.
Förutom a sköta dessa allmänna kassörssysslor har den nya Kassören varit delak g i Styrelsens
arbete. Till exempel har Kassören engagerat sig i byggandet av det nya monumentet, vilket är
enormt spännande.

e. PR-chef
PR-chefen har sedan det senaste sek onsmötet hösten 2017 arbetat llsammans med PR-utsko et
för a huvudsakligen u orma och anordna Ekosystemtekniks första Ekodag. De a har ske genom
möte med Programledningen, många brainstorming möten inom utsko et samt inspira on från
I:sek onens I-dag. Totalt anmälde 21 personer intresse av eventet varav 19 personer dök upp. Trots
vissa missöden, ll exempel bor all av tre ärdedelar av besökarna innan Ekodagens si ning, är
PR-chefen väldigt nöjd med dagen och även superstolt över sina utsko smedlemmar. Posi v
feedback från Ekodagens utvärderingsenkät visade dessutom a de besökande fick e bra intryck
av vad Ekosystemteknik innebär och innefa ar samt var väldigt posi vt inställda ll a möjligtvis
börja på Ekosystemteknik i fram den. Utöver de a har PR-chefen och PR-utsko et varit på
gymnasiebesök på gymnasieskolor i Malmö, ha besök av en skuggande student, lagt upp bilder på
Ekosystemtekniks Instagramkonto samt hållit i en PR-lunch för sek onen där bland annat en
slogantävling anordnades och nya PR-idéer/förslag på förbä ringar av Ekosystemtekniks PR merch
samlades in. Tanken är a dessa åsikter ska hjälpa PR-utsko ets arbete med a uppdatera och
konkre sera Ekosystemtekniks broschyrer som görs i samråd med Ekosystemtekniks Studie - och
Karriärvägledare Tobias Björklund.
I början på året lämnade PR-chefen in en årsrapport över sek onen ll Unga Forskare samt hjälpte
Styrelsen a fly a Weras ll dess nya lokal i hus IV. Under vårens gång har även Her Tech Future,
förut benämnt Flickor på Teknis, gå av stapeln med många taggade gymnasietjejer och fint väder.
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Sist men inte minst har PR-chefen ägnat sig åt olika styrelseåtaganden såsom a närvara på
styrelsemöten, anordna stormöte för W:s systersek oner på Uppsala Universitet och KTH samt
förbereda inför vårterminsmötet.
Avslutningvis vill PR-chefen tacka för det gångna året och vill u rycka en otrolig tacksamhet ll
PR-utsko et och Styrelsen för många roliga minnen och stunder.

f. Arbetslivskontakt
Sedan hös erminsmötet har den nya Arbetslivskontakten installerat sig på sin post som
Arbetslivskontakt, llsammans med e delvis ny utsko . Utsko et har llsammans arrangerat en
väldigt lyckad och fullspäckad W-dag. Utvärderingar ll både studenter och företag har e eråt
skickats ut för a få in värdefull informa on och även nya ideer. Informa onen från utvärderingarna
har sedan gå s igenom av utsko et. Det har även arrangerats flertalet lunchföreläsningar och
seminarium, först ut var VegTech under W-dagen där det även bjöds på sushi ll lunch. Senare
under W-dagen höll NIRAS i e seminarium där de berä ade om sin verksamhet och hur det går ll
a spåra föroreningar i mark. Dagen e er W-dagen hade sedan Göteborgs Va en & Kretslopp e
lunchföredrag där två stycken före de a Ekosystemteknikstudenter kom och pratade. Slutligen har
även ReturPack - Pantamera hållit i e lunchföredrag under Ekodagen, där det även avslöjades a
de sponsrat vår kära sek on med en lådcykel.
I övrigt har Arbetslivskontakten arbetat med a ta fram e dokument för marknadsföring på
sek onen, skapat e stort dokument med företag relevanta för vår utbildning, där varje företag
kategoriserats e er passande inriktning. Med det sistnämnda dokumentet hoppas
Arbetslivskontakten på a sek onen ska få företag från alla inriktningar representerade på nästa
W-dag samt även på lunchföredrag under året. Det har även tagits fram en ny typ av avtal gällande
sek onssponsor inom utsko et, som AKG ska börja arbeta med llsammans med Phøset.
Slutligen så har Arbetslivskontakten hållit i möten med utsko et varje vecka förutom vissa
undantag, samt närvarat på möten med både Styrelsen samt Näringslivskollegiet på Kåren.

g. Sexmästare
Sedan senaste hös erminsmötet har föregående Sexmästaren llsammans med Sexmästeriet hållit
en Julsi ning. Innan denna peppades sek onsmedlemmarna med PR. Utöver det har Sexmästeriet
köpt in en riskokare och planerat inför skiphtet för det nya Sexet.
Nuvarande Sexmästaren valdes in på det extrainsa a hös erminsmötet och påbörjade uppstarten
för a hi a Sexmästerister. En middag hölls med alla Sexmästerister när de valts in för a kicka
igång den de ska ha llsammans. Däre er följde sedan en rad olika alkoholutbildningar för
Sexmästeriet innan Sexet 17 skiphtade in Sexet 18 med massa festligheter.
W-dagen anordnades sedan där Sexmästeriet levererade en grym brunch och följande e ermiddag
bjöds det på milkshakes. En halv dssi ning för W15 hölls tä följt av si ning under Ekodagen i
Hilbert. Sexmästeriet har även ha si egna temasläpp och fortsä er på transpor emat, denna
gång ute i rymden, och sexet heter passande nog Apollo 6.
Nuvarande Sexmästarna anordnade en utspark för de föregående Sexmästarna som bland annat
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innehöll en sex-kamp och Sexmästeriet har även lagat mat ll Jämlikhetsutsko ets lunchföreläsning
under välmåendeveckan.
Sexmästaren själv har även deltagit i Kårens Sexkollegiemöte, varit med på Kollegieskipthe, ha
möte med Sexmästeriet, Mästarna samt varit med i styrelsearbetet.

h. Studierådsordförande
Under hösten, e er hös erminsmötet, hade Studierådet sin kickoff med shuffleboard och middag
på pinchos vilket var mycket trevligt! Studierådet höll även i tre studiekwällar, varav en med mysigt
adventsfika samt även en Excel-workshop i två delar och en fyll-i-din-CEQ fika. Utöver de a
genomförde Studierådet mi kursutvärderingar, gick på CEQ-möten, valde ut en ny vagn a köpa in
ll sek onen, beställde fina studierådsblock från Mediatryck och var med när Kåren ordnade Speak

Up days. Studierådsordföranden har även varit på Programledningsmöten, e där
specialiseringsutvärderingen diskuterades och e vanligt möte. E möte med en kursansvarig och
representanter från Kåren hölls om en kurs som få mycket kri k på CEQ. Studierådsordföranden
har också varit på höstens Stormöte i Uppsala, e möte med Studievägledaren,
Arbetslivskontakten, Informa onschefen och PR-chefen om den så kallade iden tetskrisen,
nominerat studenter ll Ekosystemtekniks representantposter i diverse ins tu onsstyrelser, samt
deltagit i JämUs funkisutbildning och e mysigt skiphte med Styret VT17.
Under vårteminen har det också varit en hel del a göra för Studierådet. Studierådet hade i början
e kvällsmöte där det sa es en del datum för vårterminen, framförallt för studiekwällarna.
Studierådet har hi lls hunnit hålla i 5 studiekwällar under våren, och en ll är planerad innan
terminen är slut. Studierådet har även hållit i e par vanliga CEQ-fika llfällen samt FiCaN (Fyll i CEQ
and Nominate) där man dels kunde fylla i sin CEQ och dels nominera ll sek onens pedagogiska
pris och utmärkelsen Årets Ekoprofil. Studierådet höll också i e mycket välbesökt
specialiseringsmingel och har planerat inför workshopen PInt som varit mycket uppska ad digare
år och ska hållas den 3/5. En testkörning av mi kursutvärderingar för specialiseringskurserna
gjordes och det verkade vara e bra koncept, så de a ska provas mer framöver.
Förutom allt de a har Studierådsordföranden skrivit verksamhetsberä else, ha e uppstartsmöte
med Wärldsmästarna som gick på e er årsski et, varit på Kårens styrelseutbildning och
llsammans med 2017 års Ordförande delat ut e aningen försenat s pendium ll två studenter i

W15 under W-dagen. Studierådsordföranden hjälpte även ll med fly en av Weras lagun. E
Programledningsmöte där kurs- och utbildningsplaner för läsåret 18/19 klubbades har hunnits med
och Studierådsordföranden har varit med i gruppen som dragit igång monumentbygget.
Utöver allt de a har Studierådsordföranden hållit i studierådsmöten och varit på styrelsemöten
varje vecka, varit på de flesta av halvårets SRX-möten, skö CEQ-censureringen llsammans med
Studierådet och hanterat en del enskilda studentärenden. Studierådsordförande har även lärt sig
otroligt mycket och ha väldigt roligt!

i. Jämlikhetsombud
Mellan hös erminsmötet och årsski et genomförde Jämlikhetsutsko et-17 en utbildning för
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Sek onens nya funk onärer. Det bjöds på prak sk informa on om funk onärsrollen, diskussion om
jämlikhet och normer, och massa falafel. Terminens utsko sutvärderingar genomfördes också för
de utsko som su t halva sin d. I december hölls det sist men inte minst i e mysigt julquiz
llsammans med F-sek onens Likabehandlingsutsko , som fick runda av verksamhetsåret.

E er årsski et har Jämlikhetsombudet llsammans med Jämlikhetsutsko et anordnat en
föreläsning om HBTQ som hölls llsammans med K-sek onen, där Projekt 6 föreläste.
Jämlikhetsutsko et har även ha e bord på W-dagen med e lärorikt quiz baserat på de 7
diskrimineringsgrunderna i arbetslivet. Samarbetet mellan W-Jämlikhetsutsko et och F-sek onens
Likabehandlingsutsko har fortsa med e mysigt kvällsmöte med de båda utsko en, och det
kommer bli mer samarbete i höst, på grund av Karnevalen nu i vår.
Jämlikhetsombudet har även spridit informa on om Studerandeskyddsombud dit man kan vända
sig om man blivit illa behandlad med hjälp av lappar på anslagstavlor, inlägg på facebook och en
ar kel i sek onens dning Ekolodet. På Ekodagen pratade Jämlikhetsombudet, llsammans med
vice-Jämlikhetsombud, om jämlikhetsarbetet som sker på LTH och Sek onen för
gymnasieungdomarna som var där. Jämlikhetsutsko et har också hållit i den årliga
phadderutbildningen där phaddrarna få tänka igenom svåra situa oner som kan tänkas uppstå,
med informa on om jämlikhetspolicyer, diskussionsfrågor och case. Vidare har Jämlikhetsutsko et
anordnat en föreläsning om gemenskap med Studentprästerna som en del av VälmåendeVeckan
2018 som anordnades llsammans med I, F, E och D-sek onerna, dit alla sek oner var välkomna.
Jämlikhetsombudet har också börjat uppdatera sek onens hemsida, lagt upp e anonymt
kontak ormulär, skickat ut en #metoo-enkät för a kartlägga sexuella trakasserier på W-sek onen
och LTH. Jämlikhetsutsko et har även hållit i en lunchdiskussion där sagda #metoo-enkät följdes
upp.
Slutligen har Jämlikhetsombudet deltagit i flertalet möten med Likabehandlingskollegiet och
W-Styrelsen, och varit med på senare delen av stormötet med Uppsala och KTH, där bland annat
likabehandlingsarbete diskuterades.

j. Infochef
Sedan förra sek onsmötet, hös erminsmötet 2017, har Informa onschefen arbetat med si
utsko Informa onsutsko et, såväl som med Styrelsen. I Informa onsutsko et har arbetet
centrerats runt Ekolodet, där två nya nummer släppts i samband med två separata releasefester.
Utsko ets andra nummer släpptes under “Ekolodet is Coming to Town”, e juligt lunchevent med
fika och julstämning. Det tredje numret släpptes på temat “Fössta Tossdan i Mass”, med massor av
Marsipantårtor. Det ärde och sista numret planeras a släppas i maj på en maxad releasefest.
Utöver arbetet med Ekolodet har utsko et samlat in sta s k och spånat på en enkät om
informa onsspridning. Informa onschefen har även hjälpt sek onens nya Webmaster i a starta
upp arbetet med hemsidan.
Tillsammans med Styrelsen har Informa onschefen besökt Uppsala för a delta i Stormöte med
W-styrelser. Under våren planerades och genomfördes mo agandet av W-styrelserna för Stormöte
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i Lund. Informa onschefen har även deltagit i Styrelsens arbete genom möten, utbildningar,
proposi onsskrivning samt fly av styrelserummet Weras Lagun. Slutligen så har Wekobrevet
skickats ut ll sek onens medlemmar varje söndag.

k. Öwerphøs
E er förra terminsmötet skickades utvärderingsenkäter ut, som sammanställdes, för a sedan ges
ll det nya Phøset. Phøset gjorde också en utvärdering llsammans med Studievägledaren och

Styrelsen för a få med flera perspek v.
Sedan januari har det nya Phøset kommit en bra bit med nollningsplaneringen och nollningens
tema släpps den 27/4 och e erföljs sedan av en Phadder-kickoff dagen e er. Utsko et har träffats
på möten en gång i veckan, gå på utbildningar som berört ledarskap och krishantering, deltagit
vid en FHØB-helg, hållit i en Phadder-infolunch, intervjuat och valt Phaddrar, få in en del spons,
planerat temasläpp, Phadder-kickoff och Phadderutbildningar och diskuterat nollningsschemat.
Phøset har även ha e möte med Sexet för a diskutera samarbetet mellan de båda utsko en.
Dessutom har Phøset ha ou i ixarstuga, fotograferats och gjort en film.
Öwerphøset har deltagit i en ØPK-helg, gå på möten med ØPK en gång i veckan, där bland annat
nollnings- och si ningscheman samt nollekontrakt har diskuterats, ha möte med
Studievägledaren, Sexmästaren och gå på styrelsemöten. Utöver det har Öwerphøs också
llsammans med Styrelsen planerat för och deltagit i stormötet med W-sek onens styrelser från

Uppsala och KTH som hölls av sek onens styrelse här i Lund.
Nästa steg för Phøset är a , hålla en utbildning för Phaddrarna, spika nolleschemat, fixa detaljer ll
ou itsen, skriva klart nolleguiden och filma klart filmen.

l. Källarmästare
Som lokal- och materialansvarig har Källarmästaren påmint utsko en om städveckor i Wåtmarken,
återvunnit kvarglömda kläder som funnits i Wåtmarken, hanterat utdelning av Salto-accesser ll
berörda sek onsmedlemmar och beställt in nya ouwe-märken och sek onströjor, med hjälp från
Simon Probert, W13 och Charlo e Larsson, W16. Källarmästaren har även städat i Wåtmarken,
vilket ledde ll a e billass med skräp blev kört ll återvinningscentralen. Utöver de a har
Källarmästaren även köpt in ny material som digare har varit trasigt eller saknats, bland annat en
elektrisk pump, flytvästar, cykelhjälmar, termosar och penslar.
Sek onens 15-års present från Teknologkåren, a få e ny monument, som legat i koma har
väckts ll liv av Källarmästaren med mycket hjälp från Styrelsen och en ihopsa projektgrupp. E
ny monument är nu i llverkningsfasen och planeras a stå färdig ll sommaren, förhoppningsvis
utan missöden.
Som Ak vitetssamordare har Källarmästaren deltagit i möten med Kårens Ak vitetsutsko , AKTU,
llsammans med motsvarande representanter från alla andra sek oner. Event som har planerats,

karnevalen ll trots, är e valborgsfirande i fes valformat och en paint-ball turnering i maj.
Som styrelseledamot har Källarmästaren deltagit i många styrelsemöten, husstyrelsemöten och
deltagit i Stormöten, och alla andra gemensamma saker med styrelsen som G-punkter, funkistack
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med mera.
Som ordförande i Programmästeriet har Källarmästaren sammankallat möten och anordnat två
kick-offer. En i höstas i form av quiz-kväll på Hallands na on, och en kick-off för nya
Programmästeriet i februari i form av middagshäng och spelkväll.

m. Inspektor
Louise Söderberg, W16, meddelade a Eva Leire, Sek onens Inspektor, tyvärr inte kunde vara
närvarande vid mötet på grund av e styrelsemöte på annat håll. Vidare meddelade Louise
Söderberg, W16, a Eva Leire, hälsar a även om hon inte kan är närvarande på mötet så bryr hon
sig mycket om hur det går för W-sek onen och a hon all d finns llgänglig om någon skulle
behöva hennes hjälp samt a hon skickar en Inspektorskram ll alla.

n. TLTH
Anders Nilsson, Generalsekreterare på Kåren, meddelade a Kåren sedan hösten 2017 har
anordnat ARKAD, som var större än någonsin samt event som F1 Röj, Sångarstriden, Puben Puben
och Nyårsbalen som även den var större än vanligt. Vidare meddelade Anders Nilsson, a Kåren
under vårterminen har anordnat Corneliusbalen som hölls digare än vanligt på grund av
Karnevalen som kommer i maj. Utöver de a meddelade Anders Nilsson a Kårens danskurser nu
har utökat si utbud ll avancerade kurser och a e stort fokus på utbildningsfrågor har
genomsyrat Kårens arbete.
Anders Nilsson, meddelade också a ARKAD 2018 rekryterar koordinatorer och Kåren hel dare,
styrelseledamöter med mera just nu samt a Fullmäk ge har klubbat igenom budget inför
kommande år. Slutligen meddelade Anders Nilsson a det kommer hållas en Vernissage om arbetet
med Teknologkårens verksamhetsplan 17/18 innan nästa Fullmäk ge möte och a Speak-Up Days
anordnas under vecka 17.
Agnes Sörliden, W12, slog e slag för a söka poster på Kåren och berä ade a det ger stora
möjligheter a utvecklas och lära sig mer samt a man har helt andra förutsä ningar a påverka.

11 Meddelanden

a. Sta s k över W-sek onens funk onärer
Simon Probert, W13, visade upp svarsfrekvensen från årets sta s k över sek onens funk onärer
och konstaterade a det var blandade resultat kring hur många som har fyllt i formuläret vilket
gjorde a bra resultat inte kunde visas.
Ebba von Wachenfeldt, W16, meddelade a det är bra om alla går in och fyller i sta s ken så a
bra resultat kan ges i fram den.

b. Sta s k från #Metoo enkäten
Emelie Swenningson, W17, som si er som Sek onens Vice Jämlikhetsombud presenterade sta s k
från #Metoo enkäten som sek onen fyllde i under februari månad. Bland annat meddelade Emelie
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Swenningson, W17, a ca 20 % av de som fyllt i enkäten upplever a de har blivit utsa a för
trakasserier.
Emelie Swenningson, W17, meddelade a Jämlikhetsutsko et kommer a hålla i fler
lunchdiskussioner kring ämnet för a få diskussioner med fler perspek v och poängterade även a
om sek onen påbörjar arbetet internt så kommer det bidra för fram den.
Sofie Harald, W15, undrade om Teknologkåren kommer publicera någon sta s k för hela LTH.
Emelie Swenningson, W17, meddelade a Teknologkåren kommer a sammanställa en rapport och
skicka ut denna e er a alla sek oner har skickat in sina resultat.

c. Övrigt
Sara Engström, W16, meddelade a funk onärstack kommer a hållas 4/5 och a anmälan ll
de a stänger den 27/4.

12 Verksamhetsberä else 2017 (Bilaga B3)

Mirjam Särnbra , W15, sammanfa ar det som hänt under året 2017 enligt bilaga B3.
Mötet beslutade a lägga Verksamhetsberä elsen 2017 ll handlingarna.

16 Presenta on av budget för innehavande år (Bilaga B8, B9)

Ylva Kloo, W16, presenterade den reviderade budgeten för 2018 enligt bilaga B8 och B9.
Sofie Harald, W15, undrade varför C-cert var bor agen och Maria Carlsson, W16, meddelade a den
är innestående från förra året och inte behövs för i år.
Mötet beslutade a lägga den reviderade budgeten för 2018 ll handlingarna.

17 Proposi oner

a. Proposi on - Införande av Grafisk Profil (Bilaga P1)
Ebba von Wachenfeldt, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P1.
Agnes Sörliden, W12, undrade om det kommit in kommentarer och om dessa har tagits i åtanke.
Louise Söderberg, W16, meddelade a de åsikter som har kommit in har tagits i åtanke och de
flesta har lagts in i den Grafiska Profilen.
Tom Allen, W13, undrade om det fanns en tanke med a sek onens färg är beskriven som
ekoturkost och Louise Söderberg, W16, svarade a hon inte var säker på de a då hon inte skrev
grunden ll profilen.
Agnes Sörliden, W12, undrade om det varit i åtanke a vissa saker finns definierade även i
reglementet och Louise Söderberg, W16, meddelade a tanken med profilen är a allt grafiskt
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material ska vara samlat på e ställe för enkel åtkomst och a man om man vill ändra något
förhoppningsvis har koll på a det finns på fler ställen.

Tom Allen, W13, yrkade på följande ändringar i proposi onen

a i den Grafiska Profilen ändra

från
§4. Sek onsfärg
Sek onens färg är ekoturkos.

ll
Sek onens färg är turkos.

Agnes Sörliden, W12, yrkade på a i proposi onen lägga ll

a i den Grafiska Profilen lägga ll

§16 Hänvisningar och y erligare upplysningar
Se även reglementet Kap 1 Föreningens symboler.

Simon Probert, W13, yrkade på a lägga in en text som refererar ll Reglementet vid varje berörd
punkt men jämkade sig sedan med yrkandet från Agnes Sörliden, W12, och skickade därför inte in
si yrkande.
Styrelsen jämkade sig med de inkomna yrkandena från Tom Allen, W13, och Agnes Sörliden, W12.
Mötet beslutade a bifalla den framvaskade proposi onen via acklama on.

b. Proposi on - Uppdatering av Miljöpolicy (Bilaga P2)
Maria Carlsson, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P2.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via acklama on.

c. Proposi on - Uppdatering av Miljöombudets åligganden (Bilaga P3)
Katja E ring, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P2.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via acklama on.

d. Proposi on - Tillägg i Jämlikhetsombudets och vice Jämlikhetsombudets åligganden (Bilaga P4)
Sara Engström, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P2.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via acklama on.

Ylva yrkade på a ajournera mötet ll 20:10 och mötet biföll yrkandet via acklama on.

* mötet ajournerades 19:45
* mötet återupptogs 20:12

e. Proposi on - Ändring av Sekreterarens åligganden (Bilaga P5)
Märta Bengtsson, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P2.
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Ylva Selander, W15, undrade hur de andra sek onerna gör och Louise Söderberg, W16, meddelade
a hon inte vet exakt men vet a alla kollar på det. Louise Söderberg, W16, meddelade också a
det kommer vara problema skt a följa GDPR om man har egna medlemslistor och det är en hög
böter om man gör fel.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via acklama on.

f. Proposi on - Stavning av Öwerphøs (Bilaga P6)
Hanna Barkevall, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P2.
Agnes Sörliden, W12, påpekade a det inte står med danskt ö på manteln och Fredric Ahrling,
W16, förtydligade a det skrivs med danskt ö på manteln som används under nollningen. Agnes
Sörliden, W16, undrade om styrelsemanteln kommer broderas om och vad de a kommer kosta och
Mirjam Särnbra , W15, meddelade a det inte är speciellt svårt och dyrt a göra.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via acklama on.

g. Proposi on - Ändring av fisknamn på Kassör och Arbetslivskontakt (Bilaga P7)
Ylva Kloo, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P2.
Rebecka Hoppe, W16, påpekade a Kassörens namn känns fyndigt som det är då det för henne har
med en börs a göra och a Kassören förvarar guldet.

Simon Probert, W13, yrkade på
a Kassörens alterna va benämning i proposi onen är Drakfisk istället för Guldfisk.

Styrelsen jämkade sig inte med Simons yrkande.
Agnes Sörliden, W12, påpekade a hon tycker det ska vara kvar som det är i nuläget.

Rebecka Hoppe, W16, yrkade på
a Kassören får behålla si namn (Börshaj) men a diskussion om e ny namn för AK kan
diskuteras av Styrelsen vid senare llfälle och sedan läggas fram på kommande möte.

Ylva Selander, W15, förtydligade a Rebecka Hoppe, W16, yrkade på återremi ering ll Styrelsen.
Simons yrkande ställdes mot proposi onen och mötet biföll proposi onen via acklama on.
Proposi onen ställdes mot återremi ering. Ylva Selander, W15, yrkade på votering via
handuppräckning och mötet biföll yrkandet.
Mötet biföll proposi onen via votering med handuppräckning.
Proposi onen ställdes mot avslag och Ylva Selander, W15, yrkade på votering via handuppräckning.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via votering med handuppräckning.

18 Mo oner

a. Mo on - Policy för fonder (Bilaga M1, MS1)
Agnes Sörliden, W12, föredrog mo onen enligt bilaga M1.
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Emelie Swenningson, W17, undrade hur man bestämmer var pengarna ska hamna och Agnes
Sörliden, W12, förklarade a man har olika fonder a välja mellan.
Caroline Nilsson, W17, undrade om det ska vara budgeterat a sä a in pengar varje år och Agnes
Sörliden, W12, svarade a man tar den vinsten man har få och delar upp som man vill. Agnes
Sörliden, W12, förtydligare även a hon har sa en målsumma på varje fond som man kan sträva
mot a uppnå.
Ylva Kloo, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS1.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

b. Mo on - Tillägg i åliggande för Grafisken (Bilaga M2, MS2)
Simon Probert, W13, föredrog mo onen enligt bilaga M2.
Ylva Selander, W15, undrade hur Simon tänkte fördela arbetet i och med a Sekreteraren också har
arkiveringsansvar och Simon Probert, W13, meddelade a det gäller mer bilder somWera Haj och
liknande. Ylva Selander, W15, undrade om han har ha en fundering på a ändra i Sekreterarens
åligganden och Simon Probert, W13, svarade a han inte har ha det.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.
Ebba von Wachenfeldt, W16, begärde ordningsfråga och påpekade a Styrelsen inte presenterade
si mo onssvar men llade a Styrelsen ville bifalla mo onen så det var ingen skada skedd.

c. Mo on - Lägga ll Styrelsemedalj bland W-sek onens medaljer (Bilaga M3, MS3)
Simon Probert, W13, föredrog mo onen enligt bilaga M3.
Fredric Ahrling, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS3.
Emelie Swenningson, W17, undrade om man bara får medaljen i svåra der eller om man all d får
den och Simon Probert, W13, svarade a den all d kommer kunna fås så länge man avslutat e år i
Styrelsen.
Agnes Sörliden, W12, påpekade a hon inte tror a medaljen kommer locka fler a söka men a
det kan vara en fin gåva a få i slutet av si verksamhetsår. Agnes Sörliden, W12, påpekade också
a vi är en liten sek on och a det kommer många fördelar av de a, som a vi har en öppen
kontakt mellan alla, och a en medalj kan skapa en distans mellan Styrelsen och medlemmar.
Linnéa Sjöström, W15, invände a många andra sek oner har medaljer ll styrelsemedlemmar.
Katja E ring, W16, påpekade a problemet kanske i så fall ligger mellan funk onärer och
styrelsemedlemmar också och a vi så fall kanske redan har problemet mellan funk onärer och
icke funk onärer e ersom sek onen har en funk onärsmedalj. Vidare meddelade Katja E ring,
W16, a hon inte trodde a de a skulle bli något problem.
Sara Abrahamsson, W16, påpekade a man kanske kan utvärdera om fler poster på sek onen har
större roller som kanske förtjänar medaljer.
Tom Allen, W13, påpekade a all uppmärksamhet för a man har gjort något bra är posi vt och a
Styrelsen generellt inte är så tackade på sek onen. Linnéa Sjöström, W15, llade a Styrelsen ll
och med tackar alla funk onärer på sek onen men inte får tack själva så a få en medalj för si
jobb kan vara e fint tack a få.
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Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

d. Mo on - Ly a gamla mo oner: Medlemmar i sek onen (Bilaga M4, MS4)
Agnes Sörliden, W12, föredrog mo onen enligt bilaga M4.
Agnes Sörliden, W12, förtydligade a de a blir den första läsningen av denna mo on.
Mirjam Särnbra , W15, undrade om de a var mo onen som gick emot Kårens styrdokument och
Agnes Sörliden, W12, förklarade a det handlar om de tre masterprogrammen som sek onen har
under oss och inte går emot Kåren. Tom Allen, W13, förtydligade a dessa masterprogram redan
llhör sek onen enligt Kåren.

Olivia Nilsson, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS4.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

e. Mo on - Ly a proposi on som glömts bort: Förbehåll för ändringar i styrdokument (Bilaga M5,
MS5)
Agnes Sörliden, W12, föredrog mo onen enligt bilaga M5.
Katja E ring, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS5.
Mirjam Särnbra , W15, undrade hur stora redak onella ändringar man kan göra utan a först fråga
styrelsemötet och Agnes svarade a det ska beslutas av styrelsemötet men a man kan samla
de a i en klump under året och ta på samma gång.
Ylva Selander, W15, undrade hur det är skillnad mellan namnändringar och a man får göra
ändringar på grund av motstridigheter i Kårens stadgar. Agnes Sörliden, W12, svarade a det har
mycket a göra med LTH och ändringar dom gör inom sin organisa on och a det dessutom
antagligen kommer vara Sekreteraren som gör de ändringar som behövs och a Sekreteraren då
bara skickar med en lista på ändringar ll styrelsemötet. Tom Allen, W13, förtydligade a
motstridighet inte är samma sak som felak ghet, vilket e namn skulle vara.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

f. Mo on - Adjungeringar styrelsemötet (Bilaga M6, MS6)
Agnes Sörliden, W12, föredrog mo onen enligt bilaga M6.
Nicholas Sandmark, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS6.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

g. Mo on - Mandatperiod funk onärer (Bilaga M7, MS7)
Agnes Sörliden, W12, föredrog mo onen enligt bilaga M7.
Sara Engströmn, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS7.
Tom Allen, W13, undrade om det även behövs förtydligas hur man ska hantera funk onärer som
väljs in sent ll exempel e halvår in i mandatperioden. Agnes Sörliden, W12, svarade a andra
sek oner väljer in funk onärer på styrelsemöten mellan vissa specifika datum men a de a kanske
är något som kan göras av Styrelsen utan a man har det definierat.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.
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Fredric Ahrling, W16, begärde sakupplysning och meddelade a Marcus Norlin, W16, har kommit
ll mötet och a §13-15 därför borde behandlas.

13 Ekonomisk redovisning för 2017 (Bilaga B4, B5, B6)

Marcus Norlin, W16, föredrog den ekonomiska redovisningen för 2017 enligt bilaga B4, B5 och B6.
Sara Abrahamsson, W16, undrade vad anledningen var a sek onen kommer få mindre pengar för
studiecirklar i år och Marcus Norlin, W16, meddelade a Folkuniversitetet har varit för snälla digare
år.
Sara Abrahamsson, W16, undrade om Phøset for arande gick back även om de fick llbaka pengar för
kläderna som blivit felak gt gjorda och Marcus Norlin, W16, meddelade a så var fallet.
Mötet beslutade a lägga den Ekonomiska redovisningen för 2017 ll handlingarna via acklama on.

14 Revisonsberä else för 2017 (Bilaga B7)

Agnes Sörliden, W12, och Tom Allen, W13, föredrog revisionsberä elsen 2017 enligt bilaga B7.
Agnes Sörliden, W12, påpekade a det är bra om Sek onens hemsida kommer igång och ligger uppe
när antagningsbeskedet kommer ut ll sommaren. Vidare meddelade Agnes Sörliden, W12, a
phaddertacket 2017, som tradi onellt hålls av e orna fristående från sek onen har bokförts som e
sek onsevent där man har sålt bilje er och alkohol. Agnes Sörliden, W12, meddelade a de a var e
missförstånd och a Revisorerna inte anser de a vara e problem men vill a sek onen ska veta om
det. Marcus Norlin, W16, förtydligade a han tog på sig ekonomiansvaret för phaddertacket när han
precis hade gå på som Kassör och a det blev lite problem med hur han skulle hantera situa onen.
Agnes Sörliden, W12, påpekade a de a kan se kons gt ut i bokföringen men a det borde gå a
förklara.
Tom Allen, W13, meddelade a Revisorerna har yrkat på ansvarsfrihet.
Caroline Nilsson, W17, undrade vad ansvarsfrihet innebar och Tom Allen, W13, svarade a det innebär
a ingen hålls personligt ansvarig längre och a sek onens styrelse är befriad från ansvar. Agnes
Sörliden, W12, förtydligade a dessa beslut också kan rivas upp och a man kan vänta med a ge
ansvarsfrihet på grund av a saker inte blivit klara i d.
Mötet beslutade a lägga revisionsberä elsen ll handlingarna via acklama on.

15 Ansvarsfrihet för sek onens avgående funk onärer

Ylva Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §2.a Val av mötesordförande då ansvarsfriheten i §15
även gäller henne. Mötet biföll yrkandet via acklama on.
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2 Val av mötesfunk onärer

a. Val av mötesordförande
Fredric Ahrling, W16, kandiderade som mötesordförande under punkt 15.
Mötet valde Fredric Ahrling, W16, ll mötesordförande under §15 Ansvarsfrihet för sek onens
avgående funk onärer via acklama on.

15 Ansvarsfrihet för sek onens avgående funk onärer

Mötet beslutade a ge ansvarsfrihet ll styrelsen 2017 via acklama on.

18 Mo oner

h. Mo on - Ändra i revisorernas uppgi (Bilaga M8, MS8)
Agnes, W12, föredrog mo onen enligt bilaga M8.
Fredric Ahrling, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS8.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

19 Valärenden (för nomineringar se bilaga W1)

a. Studierådsordförande
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Inga nomineringar eller kandidaturer inkom på mötet.
Ylva Selander, W15, yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet via acklama on.
Sara Abrahamsson, W16, undrade vad som händer om dessa styrelseposter blir vakanta och Ylva
Selander, W15, förklarade a Styrelsen då behöver anordna e extrainsa möte.
Emelie Swenningson, W17, undrade om det var någon post som var vik gare a llsä a direkt och
Ylva Selander, W15, förklarade a sek onen behöver ha e Studieråd men inte en
Studierådsordförande. Marcus Norlin, W16, sakupplyste a firmatecknare också behövs. Fredric
Ahrling, W16, påpekade a oavse vilken post som blir vakant så kommer de a gå ut över
sek onen då resterande styrelse måste ta ansvar för de poster som inte är llsa a.

b. PR-chef
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Olivia Nilsson, W16, nominerade Rebecka Hoppe, W16, som accepterade sin nominering.
Mötet valde Rebecka Hoppe, W16, via acklama on.

c. Sekreterare
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Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Katja E ring, W16, nominerade Louise Söderberg, W16, som tackade nej. Ebba von Wachenfeldt,
W16, nominerade Sara Abrahamsson, W16, som tackade nej. Isabella Steen, W17, nominerade
Elias Fransson, W17, som tackade nej.
Ylva Selander, W15, yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet via acklama on.

d. Källarmästare
Valberedningen föreslog Ebba Linde, W17, men meddelade a Ebba Linde, W17, har dragit llbaka
sin nominering.
Sara Abrahamsson, W16, nominerade Märta Bengtsson, W16, som tackade nej.
Ylva Selander, W15, yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet via acklama on.

e. Informa onschef
Valberedningen föreslog Isabella Steen, W17, men meddelade a Isabella Steen, W17, har dragit
llbaka sin nominering.

Ebba von Wachenfeldt, W16, nominerade Andreas Malmström, W16, som accepterade sin
nominering.
Mötet valde Andreas Malmström, W16, via acklama on.

f. Medlemmar i Studierådet
Valberedningen föreslog Isabella Steen, W17, Katja E ring, W16, Louise Söderberg, W16, och
Mirjam Särnbra , W15. Katja E ring, W16, nominerade Rickard Ostrand, W17, som tackade ja.
Katja E ring, W16, nominerade Ebba Söderström, W16, som i sin frånvaro har meddelat a hon
tackar ja. Mirjam Särnbra , W15, nominerade Linnéa Sjöström, W15, som tackade ja.
Mötet valde Isabella Steen, W17, Katja E ring, W16, Louise Söderberg, W16, Mirjam Särnbra ,
W15, Rickard Ostrand, W17, Ebba Söderström, W16, och Linnéa Sjöström, W15, i grupp via
acklama on.

g. Medlemmar i PR-utsko et
Valberedningen föreslog Olivia Nilsson, W16, och Ebba Linde, W17.
Louise Söderberg, W16, nominerade Katja E ring, W16, som tackade ja. Katja E ring, W16,
nominerade Louise Söderberg, W16, som tackade ja.
Mötet valde Olivia Nilsson, W16, Ebba Linde, W17, Katja E ring, W16, och Louise Söderberg, W16, i
grupp via acklama on.

h. Medlemmar i Informa onsutsko et
Valberedningen föreslog Anna-Karin Aronsson, W16, Ebba von Wachenfeldt, W16, Ellinor Werner,
W17, Elsa Lindqvist, W16, Fredric Ahrling, W16, Rebecka Hoppe, W16, och Simon Probert, W13.
Ebba von Wachfeldt nominerade Ida Alterå, W16, som i sin frånvaro har tackat ja via meddelande.
Mötet valde Anna-Karin Aronsson, W16, Ebba von Wachenfeldt, W16, Ellinor Werner, W17, Elsa
Lindqvist, W16, Fredric Ahrling, W16, Rebecka Hoppe, W16, Simon Probert, W13, och Ida Alterå,
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W16, i grupp via acklama on.

i. Valberedning
Valberedningen föreslog Louise Söderberg, W16.
Katja E ring, W16, kandiderade. Ebba von Wachenfeldt, W16, kandiderade. Mirjam Särnbra ,
W15, nominerade Ylva Selander, W15, som tackade nej. Ebba von Wachenfeldt, W16, nominerade
Märta Bengtsson, W16, som tackade ja.
Mötet valde Louise Söderberg, W16, Katja E ring, W16, Ebba von Wachenfeldt, W16, och Märta
Bengtsson, W16, i grupp via acklama on.

j. Webmaster
Valberedningen föreslog Andreas Malmström, W16.
Isabella Steen, W17, undrade om Andreas Malmström, W16, kan si a som Informa onschef och
Webmaster och Ylva Selander, W15, ansåg a det inte finns något i sek onens styrdokument som
går emot det.
Mötet valde Andreas Malmström, W16, via acklama on.

Fredric Ahrling, W16, yrkade på a gå llbaka ll §19.d. Källarmästare och mötet biföll yrkandet.

d. Källarmästare
Fredric Ahrling, W16, nominerade Sara Abrahamsson, W16, som tackade ja.
Mötet valde Sara Abrahamsson, W16, via acklama on.

k. Grafisk designer
Ylva Selander, W15, yrkade på a ajournera mötet 10 minuter och mötet biföll yrkandet via
acklama on.

* mötet ajournerades 22:02
* mötet återupptogs 22:16

Valberedningen föreslog Charlo e Larsson, W16.
Mötet valde Charlo e Larsson, W16, via acklama on.

l. Tandemgeneraler
Valberedningen föreslog Ellinor Werner, W17, och Adam Turesson, W15.
Mötet valde Ellinor Werner, W17, och Adam Turesson, W15, i grupp via acklama on.

m. Ak werare
Valberedningen föreslog Mirjam Särnbra , W15.
Mirjam Särnbra , W15, nominerade Tom Allen, W13, som tackade ja.
Mötet valde Mirjam Särnbra , W15, och Tom Allen, W13, i grupp via acklama on.
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n. Fanbärare
Valberedningen föreslog Märta Bengtsson, W16.
Mötet valde Märta Bengtsson, W16, via acklama on.

Ylva Selander, W15, yrkade på a gå llbaka ll §4. Adjungeringar och mötet biföll yrkandet via
acklama on.

4 Adjungeringar

Mötet adjungerade in Tim Djärf med närvaro-, yrkande- och y randerä .

19 Valärenden (för nomineringar se bilaga W1)

o. Kafémästare
Valberedningen föreslog Caroline Nilsson, W17.
Mötet valde Caroline Nilsson, W17, via acklama on.

20 Övrigt

Agnes Sörliden, W12, tackade Presidiet för e bra genomfört möte. Fredric Ahrling, W16, tackade de
styrelsemedlemmar som blivit valda då det se mörkt ut e tag.

21 Mötesordförande förklarar mötet avslutat
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