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1 Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av mötesfunk onärer

a. Val av mötesordförande
Fredric Ahrling, W16, nominerade Malin Bruce, W14, som tackade ja.
Mötet valde Malin Bruce, W14, via acklama on.

b. Val av mötessekreterare
Malin Bruce, W14, nominerade Louise Söderberg, W16, som tackade ja.
Mötet valde Louise Söderberg, W16, via acklama on.

c. Val av justerare
Malin Bruce, W14, nominerade Marion Karlsson Faudot, W16, och Manfred Schmidt, W14, som
båda tackade ja.
Mötet valde Marion Karlsson Faudot, W16, och Manfred Schmidt, W14, i klump via acklama on.

d. Val av rösträknare
Malin Bruce, W14, nominerade Marion Karlsson Faudot, W16, och Manfred Schmidt, W14, som
båda tackade ja.
Mötet valde Marion Karlsson Faudot, W16, och Manfred Schmidt, W14, i klump via acklama on.

3 Fastställande av dagordning

Malin Bruce, W14, meddelade a det innan mötet kommit in flera ändringar och dessa är a ta §14.h
Mo on - Införande av funk onärstack i reglementet llsammans med §13.e. Proposi on,
Omstrukturering av Medaljutsko et, byta namn på §13.c Proposi on - Webansvariga i utsko ll
§13.c Proposi on - Sidansvariga hos utsko och a byta namn på §13.d Proposi on - Namnbyte av
Programmästeriet ll §13.d Proposi on - Namnbyte av Programmästeriet ll Ak vitetsutsko et.
Dessutom llkommer ändringarna byta namn på §14.b Mo on - Tillägg Programmästeriets
åligganden ll §14.b Mo on - Programmästeriets åligganden - llägg, byta namn på §14.c Mo on -
Namnändring av Penningmästare ll §14.c Mo on - Namnändring av posten Penningmästare samt a
byta namn på §14.g Mo on - Tillägg i Policy för Grafisk Profil ll §14.g Mo on - Tillägg i Policy för
Grafisk Profil: utsko ens logotyp.
Ylva Selander, W15, yrkade på a lägga ll §14.m Mo on - Ändring av sek onens stadgar och §14.n
Mo on - Ändring av sek onens reglemente.
Tom Allen, W13, ansåg a mötet inte kan ta beslut om dessa mo oner idag då de innebär stora
förändringar som borde kommit in digare. Ylva Selander, W15, ansåg a man kan ta med punkten på
dagordningen och sedan ta beslut om mo onen när den diskuteras. Fredric Ahrling, W16, föreslog a
dessa mo oner hamnar under diskussion istället och a beslut tas vid senare llfälle.
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Mötet beslutade a godkänna de ändringar som behandlar handlingar som kommit in i d.
Simon Probert, W13, påpekade a det är en tolkningsfråga av stadgan om man kan rösta in punkterna
som berör sena handlingar och begärde diskussion i frågan. Vidare påpekade Simon Probert, W13, a
ändringarna som mo onerna berör handlar om stadgan och a det känns fel a gå in och ändra
stadgan så snabbt utan a alla sek onsmedlemmar få se handlingarna. Fredric Ahrling, W16,
påpekade a om mötet godkänner a mo onerna kommer med i dagordningen så har de
underförstå tolkat stadgan. Tom Allen, W13, påpekade a ”6 läsdagar innan mötet” bör stå över en
tolkning av sek onsmötet då handlingar som berör ändringar av stadgan är de enda handlingarna som
har tydligt definierad d skriven. Ylva Selander, W15, yrkar på streck i deba en och mötet beslutade
a godkänna yrkandet. Simon Probert, W13, upplyste om a tolkningen a kunna lägga ll dessa
mo oner innebär a man kan ändra stadgarna på tre veckor, vilket inte känns rä . Marcus Norlin,
W16, ansåg a mo onerna inte bör komma med på dagordningen.
Malin Bruce, W14, meddelade a mötet kommer få tolka stadgan genom omröstningen och a mötet
kommer få ta beslut gällande mo onerna isär via votering.
Mötet beslutade a lägga ll §14.m Mo on - Ändring av stadgan i dagordningen via votering och
sedan beslutade mötet a lägga ll §14.n Mo on - Ändring av reglementet via votering.
Mötet beslutade a fastställa dagordningen i si framvaskade llstånd via acklama on.

4 Adjungeringar

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

5 Mötets behöriga utlysande

Fredric Ahrling, 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.

6 Justering av röstlängden

Malin Bruce, W14, berä ade a mötets röstlängd justeras löpande i e Excel-dokument av Sara
Engström, W16, och Maria Carlsson, W16. Vidare meddelade Malin Bruce, W14, 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.
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7 Förfarande vid valärenden

Malin Bruce, W14, 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

Fredric Ahrling, W16, meddelade a Styrelsens förslag på preliminärt klockslag för mötets slut är
klockan 00:30.
Simon Probert, W13, undrade när mötet ajourneras ll och Fredric Ahrling, W16, meddelade a det
blir ll onsdag 21 november.
Mötet beslutade a sä a 00:30 som preliminärt klockslag för mötets slut via acklama on.

9 Föregående mötesprotokoll (Bilaga B1)

Mötet beslutade a lägga protokoll Vårterminsmöte 2018-04-24 ll handlingarna via acklama on.

10 Orientering

a. Styrelsen
Sedan föregående Sek onsmöte har Styrelsen ha möte varje vecka, bortse från vissa uppehåll
såsom under sommarmånaderna och tentaperiod, varav e möte i månaden varit protokollfört.
Styrelsen arrangerade Vårterminens funk onärstack som hölls på Helsingkrona Na on, där bland
annat Sek onens s pendium delades ut. E extrainsa Vårterminsmöte planerades in för a
llsä a de vakanta Styrelseposterna, men det fick ställas in då för få medlemmar närvarade för a

mötet skulle vara beslutsmässigt. Styrelsen arrangerade också i slutet av vårterminen en lunch där
Sek onsmedlemmar kunde komma och ställa frågor ll eller bara hänga med Styret. Utöver de a
hade Styrelsen även e kvällsmöte för a diskutera hantering av personuppgi er i och med GDPR
samt för a uppdatera styrdokumenten enligt den grafiska profilen.
E er sommaren deltog Styrelsen i e stormöte inför nollningen arrangerat av Nollegeneralen och
Kåren. Under nollningen har Styrelsen arbetat mycket för a synas och visa upp Sek onen för de
nyantagna studenterna genom a under läsvecka 0 presentera sig och hålla en lek på St Hans,
bjuda på lunch, hålla en sta on under På Wi samt genom a dela ut nolleguider och sälja
Sek onsmerch. I läsvecka 1 spexade Styrelsen på si ningen Cognac i the Capitol. På Nollelördagen i
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läsvecka 2 bjöd Styrelsen på sillafrukost i Lundagård. I läsvecka 4 arrangerade Styrelsen en
Sek onssafari för a presentera utsko en och i läsvecka 5 spexade Styrelsen på Nollegasquen.
Styrelsen har även rest en del, först ll Uppsala för a fira W-Sek onen i Uppsalas 25-årsjubileum
och senare ll Stockholm för stormöte och umgänge llsammans med de båda systersek onerna.
Styrelsen hade en träff med Studievägledaren Tobias Björklund för a prata om stress ll följd av
ideellt engagemang och hur de a påverkar ens mående vilket resulterade i många bra tankar och
reflek oner.
Tillsammans med TLTHs övriga styrelser har Styrelsen deltagit i en kvällsutbildning där bland annat
kon nuitet i arbetet diskuterades och Styrelsen fick gå på en trevlig si ning på Östgöta Na on. Av
K-Styrelsen blev Styrelsen bjudna på tradi onsenlig ”G-punkt”, där de fick äta tacos på e golv.
Inför Hös erminsmötet har Styrelsen behandlat inkomna mo oner och skrivit egna proposi oner.

b. Ordförande
Sedan föregående Sek onsmöte har Ordföranden le och deltagit i Styrelsens sammankomster och
arbete.
Ordföranden var i början av sommaren i kontakt med Kårens Ak vitetssamordnare för a skaffa
administra onskonton ll Bonsai Campus, e system som kan komma a implementeras i
fram den. Över sommaren beställde Ordföranden tröjor ll de nypås gna Styrelsemedlemmarna
samt skickade deras mantlar ll brodyr. Ordföranden fick även Sek onen godkänd hos Tech Soup,
som ger ideella föreningar förmånliga raba er på diverse teknikrelaterade varor, och införskaffade
via det en licens ll G-Suite.
E er sommaren har Ordföranden tagit över en del av Sekreterarens åligganden då denne varit
vakant, bland annat hanteringen av mötesdokument innan och e er Styrelsemöten.
Under nollningen har Ordföranden synts med Styrelsen och hållit tal under nollornas första dag, på
invigningen av det nya monumentet och på Nollegasquen samt varit involverad i hanterandet av
problem som uppstå rörande exempelvis serverings llstånd.
Tillsammans med Ordförandekollegiet har Ordföranden ha möten ungefär var tredje vecka,
deltagit i en workshop llsammans med Överphöskollegiet, deltagit i e lunchmöte med LTHs
ledning samt under nollningen synts ll iförd deras OK-ou it på temat SherlOK Holmes under
FlyING och då de dömde Draggningen och Rega an. Ordförandekollegiet har även planerat in a
sälja lunch ll förmån för Musikhjälpen torsdagen 22/11.

c. Kassör
Sedan Vårterminsmötet 2018 har Kassören fortsa si arbete med a sköta Sek onens ekonomi.
Kassören har samlat in kvi on och gjort utbetalningar, betalat fakturor, skickat fakturor och bokfört.
Kassören har också försökt hålla översiktlig koll på hur Sek onen ligger ll gentemot budget, och
har mer eller mindre regelbundet informerat Styrelsen om hur man ligger ll. Tillsammans med
Ekonomiansvariga i alla utsko har Kassören arbetat fram e budge örslag för 2019 som kommer
a presenteras under mötet. Inför sin överlämning har Kassören påbörjat uppdateringen av si
testamente, och förhoppningsvis kommer där finnas den mesta vägledning nästa Kassör behöver.
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Kassören har deltagit i Pengakollegiemöten med Ekonomiansvariga på andra sek oner. Kassören
har också tänkt ut en ny, och i dennes mening ve gare, struktur för hur saker och ng skall
bokföras. I Styrelsen har Kassören deltagit i G-punkt, varit med och gjort det nya monumentet ll
verklighet, deltagit i stormöten med våra systersek oner i KTH och Uppsala, besökt Uppsala på
deras 25-årsjubileum samt spexat och fixat lunch under nollningen. Kassören har spenderat mycket
tankekra åt a försöka hi a en e erträdare ll denna fantas skt lärorika och mysiga post, och
väntar med spänning och nervositet på valärendena de a möte.

d. PR-chef
Sedan det senaste sek onsmötet har den digare PR-chefen ha utspark med PR-utsko et 17/18
samt uppdaterat si testamente och ha överlämning med sin e erträdare. Den nya PR-chefen har
i sin tur installerat sig på sin post och dragit igång utsko ets arbete för hösten.
Under nollningen var PR-chefen ansvarig för Bostadsakuten dit nya studenter kunde vända sig för
a få llfälligt tak över huvudet. Dessutom höll PR-utsko et llsammans med JämU i en sta on
under På Wi .
Tillsammans med PR-utsko et har PR-chefen arbetat med a se över Sek onens
marknadsföringsmaterial genom a revidera powerpoints och har även börjat arbeta med en
broschyr riktad mot gymnasielever som sammanfa ar programmet och sek onen på e
översiktligt vis. Utsko et har även tagit hand om en skuggning, anordnat en informa onslunch om
Hemvändning samt börjat planera för Ekodagen 2019.
PR-chefen har även i vederbörlig ordning påbörjat medlemsregistreringen ll Unga Forskare genom
a skicka ut e formulär, vilket sek onsmedlemmarna uppmuntras fylla i så snart som möjligt.
Till sist så har PR-chefen deltagit i Styrelsens gemensamma arbete såsom styrelsemöten, besök i
Uppsala på deras 25-årsjubileum, stormöte i Stockholm och diverse spex under nollningens
si ningar.

e. Arbetslivskontakt
Sedan förra sek onsmötet har AK arbetat vidare med si utsko med företagskontakten samt
kollat över andra samarbetsmöjligheter för Sek onen. AK har arbetat igenom marknadsföring på
Sek onen där företag enklare kan marknadsföra sig mot Sek onen och våra studenter. AK och vice
AK har arbetat mycket med GDPR och uppdaterat AKGs dokument samt formulerat nya avtal
gällande samarbeten med Sek onen och lagring av företagsrepresentanters kontaktuppgi er, allt
för a e erfölja våra nya omfa ande lagar. De a för a AKG ska kunna hålla reda på vem som
sköter studentsamarbeten på olika företag samt hålla koll på vilka kontakter som sker och vilka
överenskommelser som görs.
AKG har vidare anordnat e lunchföredrag med Akzo Nobel under nollningen där även labbrockar
ll W1 fixades och det bjöds på afrikansk lunch. Dock har det diskuterats inom AKG samt med

Programledningen a det vore bä re om labbrockar delades ut ll W2 istället för W1 under
nollningen, då labora oner inte förekommer förrän under andra året.
AK har llsammans med andra AKG medlemmar medverkat på Kårens säljutbildning Jä eN. En
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väldigt kul och givande utbildning om företagskontakt med många nya idéer. AKG har lagt många
möten på nästa års W-dag där mycket fokus har lagts på planering av dagen och kringliggande
evenemang. Mässlokal samt brunchlokal har diskuterats fli gt och det finns höga förhoppningar
inför vårens mässa. AK har llsammans med si utsko dessutom varit på två möten med
K-sek onen angående gemensamma evenemang i samband med mässorna.
Utsko et har även varit högst delak g under Arkad och ha väldigt posi va kontakter med
företagsrepresentanter från många företag och det har även planerats in lunchföredrag. Nya
pikétröjor har tagits fram ll AKGs medlemmar så utsko et kan se snygga ut när de representerar
sek onen. Förutom möten med utsko et har AK samt även vice AK närvarat på möten med både
mäss- och näringslivskollegiet på Kåren.

f. Sexmästare
Sedan orienteringen på Vårterminsmötet har Sexmästaren gjort mycket. Innan sommaren höll
Sexmästeriet i Phøsets temasläppsi ning på KC med dystopisk mat och dekor, hade en grillkväll
med hela Sexmästeriet för a hinna hänga innan sommaren samt höll en pub med sommartema
innan kårens ET-slasque. Sexmästaren talade även på Phøsets Phadderutbildning om alkohol samt
skrev alkoholprovet hos Tillståndsmyndigheten för a få alkohol llstånd.
E er sommaren drog nollningen igång med grillning på S:t Hans där Sexmästeriet, iklädda sina
rymddräkter, visade sig för nollorna för första gången. Under nollningen hölls också eventen
Phøsstripp med e ersläpp på lophtet, en si ning med sek onerna A,D och K med temat ”AW i DK” i
Gasquesalen följt av ännu en ll si ning med andra sek oner, denna gång med F och ING på
nollelördagen som he e ”The End of the F**ING World”. En asia skt inspirerad pub med quiz hölls
med K-sek onen innan det var dags för sista si ningen för nollningen som he e ”En utopisk
si ning” för a få e posi vt avslut på dystopin.
Sexmästeriet hade tour de sex för sig själva och roade sig som e avslut på den hek ska perioden.
Sexmästaren har förutom de a även deltagit i Styrelsens möten på KC och har gå på
Sexkollegiemöten kon nuerligt under terminen som har erbjudet många goda gra s mål der.

g. Studierådsordförande
De a halvår som gå sedan senaste Vårterminsmötet har varit lite annorlunda för Studierådet, i
och med a det inte valdes någon ny Studierådsordförande på Vårteminsmötet. Saker har dock
ändå flu t på rä bra och Studierådet har få mycket gjort. Studierådsordföranden och
företrädaren Linnéa Sjöström hade e möte i slutet av Vårterminen och delade upp arbetet mellan
sig inför hösten, och det har fungerat bra.
Under våren, e er Vårterminsmötet, höll Studierådet i terminens två sista studiekwällar, hade
möten, genomförde mi kursutvärderingar och gick på CEQ-möten för läsperiod 3. Studierådet
medverkade även på Kårens Speak Up Days och delade ut årets Pedagogiska priser samt
utmärkelsen Årets ekoprofil på Vårterminsmötet. Workshopen PInt som varit mycket uppska ad
digare år fick tyvärr ställas in pga för lågt intresse, kanske för a den låg lite för nära karnevalen.

Studierådet pratade även ihop sig med Phøset om e studiekwällsmärke inför nollningen samt tog
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fram e eget studierådsmärke. Utöver de a gjorde Studierådsordföranden lite andra saker, t.ex.
deltog i stormöteshelgen, gick på styrelsemöten och SRX-möten på Kåren, skickade ut en
specialiseringsutvärdering samt utsåg och delade ut W-sek onens s pendium llsammans med
Ordföranden. Studierådsordföranden var även en del av monumentgruppen som byggde det nya
monumentet.
Under hösten har Studierådet återigen ha CEQ-möten och genomfört mi kursutvärderingar för
läsperiod 1. CEQ-enkäterna för läsperiod 4 hade lägre svarsfrekvens än vanligt så det är något
Studierådet ska försöka jobba med under de a läsår. Vidare har Studierådet fortsa med
mi kursutvärdering av specialiseringskurserna, som testades för första gången i våras, och det
verkar vara e rä bra koncept. E möte med Studierektor för Kemiteknik hölls nyligen, och där
pratades det om hur dessa utvärderingar kan samordnas bä re mellan programmen. Studierådet
deltog i nollningen genom a presentera sig för nollorna under uppropsdagen, anordna en
fejkföreläsning med e erföljande studieworkshop och genom a hålla i studiekwällar (5 st under
nollningen). Totalt har det hållits 7 studiekwällar under denna termin. Studierådet hade e
kvällsmöte där det planerades för terminen, bland annat bestämdes det a utsko et ska se över
programmets valfria kurser samt dela sammanfa ningar av CEQ-möten på Facebook för ökad insyn
i vad som händer med CEQ-enkäterna e er a de fylls i. Studierådet höll i e utbytesmingel i
samband med informa onen från programledningen och LTH, och representanterna i
programledningen har under denna termin varit med även på en del av programledningens
informella möten, vilket har varit givande. Utsko et har även informerat e or och tvåor om a det
behövs representanter ll Studierådet, och har lyckats värva en e a men ingen tvåa. Slutligen har
Studierådet skrivit mo oner, planerat för lunchföreläsningar, och ha kick-off på BOUNCE i Malmö.

h. Jämlikhetsombud
Sedan senaste sek onsmötet har Jämlikhetsombudet llsammans med si utsko , på då ca 4
personer, förbere sig för de nya studenternas ankomst, både för a synas mycket och för a ge en
extra trygghet redan från första dagen. Jämliketsutsko et medverkade nämligen i år, llsammans
med Studierådet och Ordförande, på den första dagens presenta on av sek onen för nollorna.
Informa on gick också ut om möjligheten a vända sig ll Jämlikhetsutsko et redan under
nollningen i Nolleguiden.
I slutet av nollningen höll JämU i en picknick med tår ävling llsammans med
Likabehandlingsutsko et på F-sek onen, för a stärka banden mellan de båda Sek onerna och för
a ge e alterna vt nollningsevent, dit ca 50 personer kom.
E er nollningen och allt vad den innebar har Jämlikhetsutsko et ha äran a välkomna många nya
JämU-e or. Tillsammans har de a maffiga utsko hållit i en diskussion om sexuella trakasserier dit
även programledningen och Phøset kom för a berä a om si arbete mot sexuella trakasserier.
Just nu pågår utsko sutvärderingarna som PR-utsko et, Informa onsutsko et, Programmästeriet,
Studierådet och Valberedningen ska fylla i och sedan få återkoppling på. Övriga utsko är också
välkomna a fylla i om de känner a något behöver förbä ras.
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JämU har även gjort en miljöutvärdering av si utsko och diskuterat de a med Miljöombudet.
Dessutom har utsko et i si stora format varit på kick-off vid Nöbbelövs mosse där de precis hann
fånga dagens sista strålar, och med e avslut med pub och Harry Po er quiz.
Nyligen har också planeringen inför e julquiz llsammans med LibU (Likabehandlingsutsko et på
F-sek onen) påbörjats, samt planeringen inför Funkisutbildningen den 29 november.
Jämlikhetsombudet har jobbat mycket med a synas och uppmuntra ll a fråga om hjälp och be
om ps. De a har ge resultat.
Dessutom har Jämlikhetsombudet gå på nästan alla Styrelsemöten, de flesta
Likabehandlingskollegiemöten, och självklart närvarat vid samtliga möten med JämU och ordfört
dem.
Jämlikhetsombudet har närvarat och representerat Styrelsen flertalet gånger under nollningen och
på W-sek onen i Uppsalas 25-årsjubileum.
Utöver det har Jämlikhetsombudets arbetsuppgi er bestå av a svara på mail som kommit in, ha
koll på vad som behöver göras, skriva dagordning, påminna utsko et om allt som händer, ha
ekonomimöte med kassören, tänka på Jämlikhetsutsko ets fram d utan henne och skrivit på e
testamente.

i. Infochef
Sedan Vårterminsmötet har Informa onschefen llsammans med si utsko förbere och
genomfört vårens sista Ekolodsrelease på e MAXAT tema. Tillsammans med Styrelsen har
Informa onschefen anordnat Stormöteshelgen bland annat genom a husera fyra Stockholmare,
anordnat Sek onsmöte då en e erträdare valdes, varit toastmaster på det högljudda
funk onärstacket som Styrelsen höll i och slutligen även spexat på Phøsets temasläpp. Utöver de a
designade och beställde Informa onschefen Styrelsens plansch för våren. Slutligen höll
Informa onschefen i en avslutning med utsko et skrev på si testamente samt hade en
överlämning med den nya Informa onschefen.
Den nya Informa onschefen har llsammans med si utsko släppt läsårets första ekolod. Vilket
var u ormat enligt skvallerblaskeformat. Informa onschefen har dessutom varit på två möten med
Kårens Infokollegie samt ha kickoff med utsko et på Hallands Na on där tre nya medlemmar i
utsko et välkomnades. I sedvanlig ordning har Wekobrevet skickats ut varje söndag.

j. Öwerphøs
Fredric Ahrling, W16, meddelade a sedan förra sek onsmötet har Phøset fortsa planerandet av
nollningen. De har bland annat ha möten med Programledningen, SVL och Sexmästeriet. Innan
sommaren anordnade Phøset en Phadderkickoff och höll i en Phadderutbildning. Tillsammans med
Sexmästeriet anordnade de även e temasläpp. Under denna d fortsa e de också a ha möten
minst en gång i veckan. Innan och under sommaren filmade Phøset Phøsfilmen, fotograferades,
gjorde nolledans, gjorde klart nolleguiden, gjorde nollningsmärken och ou its och fick in det sista
av sponsringen. Utöver de a detaljplanerade Phøset nollningseventen och förberedde så mycket
som möjligt inför dem samt skickade ut informa on ll Phaddrar.
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Veckan innan nollningens start höll Phøset i en ll Phadderkickoff samt deltog i e stormöte med
samtliga sek oners Phøs/Fös/Stab och Styrelser för a diskutera samarbetet under nollningen.
Under själva nollningen bestod Phøsets arbetsuppgi er främst av a skriva och öva spex och
manus, som framfördes på både våra egna och andra sek oners event. Till arbetsuppgi erna hörde
också a skriva och skicka ut informa on, svara på frågor, agera samordnare vid event och sälja
bilje er. Överlag varierade Phøsets arbetsmängd under de olika nollningsak viteterna, men
läsvecka 0 ansvarade Phøset för merparten av eventen.
De större förändringarna som gjordes under årets nollning jämfört med digare år var a
StandsKringWandringen i läsvecka 0 fick fly as från torsdagen ll söndagen på grund av dåligt
väder och istället hölls en film-/biokväll på torsdagen. Uppdragsindelningen gjordes i samband med
en filmvisning som presenterade uppdragen och var gjord llsammans med K-pHøs och
nollegasquen fly ades från lördagen i läsvecka 3 ll lördagen i läsvecka 4.
Under läsvecka 0 var det upprop och Phaddermys, lekar på St Hans samt nolledansuppvisning, På
Wi med uppdragsindelning, Phaddersi ning och StadsKringWandring.
Under läsvecka 1 släppte Phøset sin karaktär under si ningen Cognac i The Capitol. Det anordnades
brunch på Lunds na on innan FlyING på lördagen och en sykwäll på söndagen.
Under läsvecka 2 hölls Märkespicknique och Kåres val. Märkesmålningen fick tyvärr ställas in på
grund av vädret och hölls istället innan S-festen i läsvecka 5. En sek onsöverskridande si ning med
A, D och K och en med F och ING hölls och Nollehelgen genomfördes.
Under läsvecka 3 presenterades Sek onens utsko under en lunch och W-sport och Ak werarna
höll i e The Plunger Games.
Under läsvecka 4 hölls en We - och e ke lunch och nollegasquen.
Under läsvecka 5 hölls den Utopiska si ningen innan Kårens slu est, S-festen, som i år kallades
Sandstorm.
Sedan nollningens slut har Phøset utvärderat nollningen, både själva och genom a skicka ut
enkäter ll nollor och Phaddrar. Överlämning, testamentsskrivning och Phaddertack har också
planeras.

k. Källarmästare
Fredric Ahrling, W16, meddelade a utöver det allmänna styrelsearbetet har Källarmästaren delat
ut samt tagit bort Salto-accesser ll de ak va inom Sek onen och löst problemet med a e orna
inte automa skt få access ll Wåtmarken samt påmint utsko en om städveckor i Wåtmarken. När
det kommer ll färgsponsen som vår sek on får har Källarmästaren kontaktat Akzonobel flera
gånger, via mail samt via telefon. Dessvärre har gensvaret varit litet och vi har endast mo agit färg
en gång VT-2018.
Utöver det har Källarmästaren pantat tomburkar, köpt och fyllt på förgängliga varor i Wåtmarken.
Inför Stormötet i Stockholm med W-styrelserna från KTH och Uppsala tog Källarmästaren sig ll
IKEA för a köpa en vithaj som senare gavs ll W-styrelsen på KTH som tack för a de höll i
stormötet. Sek onens högtalare har dessvärre slutat a fungera som den ska. Källarmästaren har
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pratat med företagen som högtalaren köpts från, högtalaren kommer a hämtas upp av DHL för a
vår Sek on ska kunna utny ja garan n. Källarmästaren har försökt hi a olika lösningar på hur
högtalaren ska kunna paketeras på e säkert sä och de a problem är nu löst.
Som Ak vitetssamordare har Källarmästaren deltagit i möten med Kårens Ak vitetsutsko ,
llsammans med representanter från alla andra sek oner samt från Kåren. Källarmästaren har även

gå på möte med Husstyrelsen för KC. Som Ordförande i Programmästeriet har Källarmästaren
sammankallat möte samt städat Wåtmarken llsammans med si utsko . Källarmästaren höll även
i Fes valborg llsammans med AKTU, Funk onärstack på Helsingkrona samt en överlämning
mellan Källarmästaren HT17-VT18 och Källarmästaren HT18-VT19 har genomförts.

l. Inspektor
Inspektor Eva Leire var ej närvarande under mötet.

m. TLTH
Patrik Gustavsson, Kårrepresentant, meddelade a Kårens åsiktsprogram har uppdaterats under
hösten och a man kan gå in och läsa denna för a se ändringarna som gjorts. Vidare upplyste
Patrik Gustavsson a om man vill ändra något som Kåren gör så kan man prata med hel darna och
Fullmäk ge för hjälp samt a Fullmäk gevalet pågår just nu och det är vik gt a rösta. Dessutom
meddelade Patrik Gustavsson a det finns vakanta poster på Kåren bland annat
Informa onsansvarig (hel dare) och a man kan prata med honom själv eller Fredric Ahrling, W16,
som man har funderingar kring de a. Vidare meddelade Patrik Gustavsson a det kommer bli en
nyårsbal i år och bilje erna släpps i veckan och a det i vår kommer bli e stort event för Kåren då
TLTH och Kårhuset har jubileum. Slutligen meddelade Patrik Gustavsson a TLTH har tagit e beslut
gällande frågan om fly en av LTH och vill man veta mer om de a kan man prata med exempelvis
honom, Fredric Ahrling, W16, eller Malin Bruce, W14.

11 Meddelanden

a. Sta s k över W-sek onens funk onärer
Malin Bruce, W14, yrkade på a ajournera mötet 15 minuter när §11 Meddelanden är klar och
mötet beslutade a bifalla yrkandet.
Fredric Ahrling, W16, meddelade a InfU inte har samlat in llräckligt med informa on än för a
kunna meddela bra sta s k ll Sek onen.

b. Övrigt
Ylva Selander, W15, påminde mötet om a rösta i Fullmäk gevalet och Sara Engström, W16,
meddelade a det kommer hållas en funk onärsutbildning för invalda funk onärer 29:e november.
Fredric Ahrling, W16, meddelade a posterna Nolleamiral och Överste på Kåren kan sökas av de
som vill. Rebecka Hoppe, W16, påminde mötet a registrera sig ll Unga Forskare.
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* Mötet ajourneras 19:44
* Mötet återupptogs 20:08

12 Budget (Bilaga B2)

Ylva Kloo, W16, föredrog Styrelsens budge örslag enligt bilaga B2.
Mötet biföll Styrelsens Budget 2019 i dess utskickade format.

13 Proposi oner

a. Proposi on - Stavning av Öwerphøs (Bilaga P1)
Ylva Kloo, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P1.
Fredric Ahrling, W16, sakupplyste a denna proposi on är uppe för andra gången och a den
kommer vara godkänd om den går igenom under mötet.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via acklama on.

b. Proposi on - Lägga ll Sexmästerimedalj bland W-Sek onens medaljer (Bilaga P2)
Maria Carlsson, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P2.
Tom Allen, W13, undrade vad sy et var a lägga ll ännu en medalj utanför funk onärsmedaljer
och Maria Carlsson, W16, förklarade a det har funnits digare och a det kan bli en rolig del i
utsko ets samhörighet.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via acklama on.

c. Proposi on - Sidansvariga hos utsko en (Bilaga P3)
Andreas Malmström, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P3.
Simon Probert, W13, undrade om posten ska väljas internt och Andreas Malmström, W16, svarade
a så är fallet. Emelie Swenningsson, W17, ansåg a hemsidan skulle bli mer enhetlig om en
person u örde arbetet med den. Vidare påpekade Emelie Swenningsson, W17, a hon förstår a
det kan vara svårt a lägga allt arbete på en person så hon förstår a en uppdelning kanske är bäst.
Ellen Belcher, W18, undrade om en person i utsko et ska u öra arbetet och Andreas Malmström,
W16, svarade a så var fallet. Ellen Belcher, W18, ansåg a en person i utsko et i så fall bör u öra
arbetet a sammanställa informa onen om si utsko och sedan skickar de a ll Webmastern.
Marcus Norlin, W16, undrade om det är enkelt a hantera hemsidan och Andreas Malmström,
W16, svarade a så var fallet då det inte är mycket a lära sig. Fredric Ahrling, W16, sakupplyste a
det inte är så svårt då man inte behöver koda något utan bara skriva som vanligt. Simon Probert,
W13, meddelade a han vill skicka in e yrkande gällande ansvar för Webmastern a samordna
och lära upp de webansvariga i utsko en.
Marcus Norlin, W16, yrkade på a gå vidare ll §13.d Proposi on - Namnbyte av Programmästeriet
medan Simon Probert, W13, skickar in e yrkande kring mo onen. Mötet biföll yrkandet.
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(§13.c fortsä er e er 13.d, sida 15)

d. Proposi on - Namnbyte av Programmästeriet ll Ak vitetsutsko et (Bilaga P4)
Fredric Ahrling, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P4.
Marcus Norlin, W16, undrade om Styrelsen har hi at alla ställen där Programmästeriet nämns och
Fredric Ahrling, W16, meddelade a de hoppas a alla är med men a det är en redak onell
ändring om något skulle ha missats.
Tom Allen, W13, meddelade a namnet Programmästeri finns på D-sek onen men a han tycker
a det är e bra beslut a ändra namnet.
Mötet beslutade a bifalla proposi onen via acklama on.
Malin Bruce, W14, yrkade på a gå llbaka ll §14.c Proposi on - Sidansvariga hos utsko en och
mötet biföll yrkandet.

c. Proposi on - Sidansvariga hos utsko en (Bilaga P3) (fortsä ning)
(§13.c påbörjades på sida 14)

Simon yrkade på a i proposi onen lägga ll:
§ 4.6.4.2 i reglementet lägga ll
a förse sidansvariga i respek ve utsko med allt de behöver för a u öra sina åligganden och
säkerställa a hemsidan ser enhetlig ut.

Styrelsen jämkade sig med det inkomna yrkandet.
Mötet beslutade a bifalla den framvaskade proposi onen via acklama on.

e. Proposi on - Omstrukturering av Medaljutsko et (Bilaga P5) + 14.h Mo on - Införande av
funk onärstack i reglementet (Bilaga M8, MS8)
Fredric Ahrling, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P5 med följande lläggsyrkande:
a i Bilaga P5, proposi onen om omstrukturering av Medaljutsko et
lägga ll
Proposi onens föreslagna ändringar verkställs med omedelbar justering av Reglemente och
dagordning.
Marion Karlsson Faudot, W16, undrade hur det kommer bli med budgeten som precis har röstats
igenom om denna förändring görs och Ylva Kloo, W16, sakupplyste a det inte kommer ge några
konsekvenser då Medaljutsko ets budget ligger under Styrelsen i dagsläget.
Tom Allen, W13, påpekade a det känns kul a utöka utsko et för a kunna göra fler hög dliga
evenemang men a det inte står med i a -satserna i proposi onen. Fredric Ahrling, W16,
meddelade a Styrelsen i dagsläget inte vill definiera specifika evenemang som ska göras utan a
de a kan arbetas fram med den. Christoffer Orinius, W13, ansåg a det var en rolig sak a
anordna funk onärstack som Styrelse då man tackade funk onärerna som jobbat för en under året
och undrade om det bara är för a det är en tung arbetsbörda som det ska fly as. Fredric Ahrling,
W16, svarade a det o a blir små och inte så krea va tack som det ser ut just nu då Styrelsen inte
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hinner med mer och a denna förändring skulle kunna utveckla tacken genom nya ansvariga med
mer d a lägga på planering.
Ylva Selander, W15, föredrog mo onen enligt bilaga M8.
Marcus Norlin, W16, undrade om skillnaden mellan proposi on och mo on bara är a Styrelsen
har ansvar för tacket i mo onen. Ylva Selander, W15, meddelade a så är fallet och a defini onen
a ha e funk onärstack är lite vag i mo onen ifall a man inte skulle ha budget eller d a
genomföra e funk onärstack något år.
Fredric Ahrling, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS8.
Simon Tornqvist, W18, undrade om det kanske kan bli större och större arbetsbörda på
Medaljutsko et genom denna förändring och a de då hamnar i sitsen a inte få e tack. Fredric
Ahrling, W16, ansåg a det kan bli en senare fråga, men a inte det borde bli så mycket a göra.
Märta Bengtsson, W16, ansåg a det verkade vara en bra idé a lägga tacket på Medaljutsko et då
de idag inte har så tydliga åligganden och då det känns kul a få in dem mer i sek onen. David
Pålsson, W17, ansåg a det är en rimlig idé a ha en mindre grupp som tackar av den stora
gruppen men undrade omMedaljutsko et kanske skulle kunna bli inbjudna ll nästa tack.
Ylva Selander, W15, och Malin Bruce, W14, (mo onärerna) jämkade sig med proposi onen.
Märta Bengtsson, W16, undrade om Fanbäraren kanske skulle hamna under det nya
Medaljutsko et istället då det har mer med hög der a göra och påpekade a de a kanske är
något som man ska tänka över.

David Pålsson, W17, yrkade på a :
Jag yrkar på a vi skall låta medlemmarna i ceremoniutsko et, digare medaljutsko et, gå på det
direkt e erföljande funk onärstacket under terminen e er de gå av sina poster samt a styrelsen
skall före in de a under lämplig paragraf i reglementet.

Styrelsen jämkade sig med det inkomna yrkandet.
Mötet beslutade a bifalla den framvaskade proposi onen via acklama on.

f. Proposi on - Platsbegränsning av JämU och InfU (Bilaga P6)
Sara Engström, W16, föredrog proposi onen enligt bilaga P6 med lläggsyrkandet:
a i Bilaga P6, proposi onen om platsbegränsning av JämU och InfU
lägga ll
Proposi onens föreslagna ändringar verkställs med omedelbar justering av Reglementet.

Fredric Ahrling, W16, förklarade a det inte är problem för Informa onsutsko et just nu med antal
medlemmar men a det kan bli det i fram den.
Ylva Selander, W15, undrade hur många som si er i jämlikhetsutsko et just nu och Sara Engström,
W16, meddelade a det är 13 stycken exklusive JämO och Vice JämO. Märta Bengtsson, W16,
undrade hur många det ska begränsas ll och Simon Probert, W13, svarade a det i proposi onen
står en begränsning på 11 medlemmar inklusive Ordförande och Vice Ordförande. Christoffer
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Orinius, W13, undrade om Styrelsen har funderat på om Ordförande för utsko et själv ska välja
sina medlemmar likt Sexmästeriet, om det blir för många sökande. Sara Engström, W16, förklarade
a det kanske blir lite omständigt a först välja JämO under sek onsmötet och sedan
medlemmarna via intervju vid senare llfälle.
Simon Probert, W13, meddelade a han skickat in e lläggsyrkande. De a lyder:

Från:
§ 4.7.2 Sammansä ning
I jämlikhetsutsko et ska ordförande (Jämlikhetsombud), vice ordförande (Vice Jämlikhetsombud),
samt maximalt 9 medlemmar ingå.
Till:
§ 4.7.2 Sammansä ning
I JämU ska Jämlikhetsombud, Vice Jämlikhetsombud, llika utsko sordförande respek ve vice
utsko sordförande, samt maximalt nio utsko smedlemmar ingå.

samt även yrkandet:
Från:
§ 4.6.2 Sammansä ning
InfU ska bestå av infochef, llika ordförande för utsko et, samt o ledamöter inklusive
webbmaster, grafisk designer och sek onsfotografer.
Till:
§ 4.6.2 Sammansä ning
I InfU ska Infochef, llika utsko sordförande, Webbmaster, Grafisk designer, samt maximalt å a
utsko smedlemmar ingå.

Charlo e Larsson, W16, påpekade a det känns lite med 11 medlemmar i InfU då det är e utsko
som lä are kan samordna flera personer.
Tom Allen, W13, ansåg a det är lite tråkigt a platsbegränsa när det inte behövs. Vidare påpekade
Tom Allen, W13, a det kan bli många intervjuer för Valberedningen om platsbegränsningen går
igenom och a de a kanske inte löses genom a utsko sordförande själv väljer in medlemmar.
Marcus Norlin, W16, påpekade a det kanske är lä are a vara färre för en ordförande. Fredric
Ahrling, W16, meddelade a det kanske är rimligt a lägga valet av medlemmar på varje
utsko sordförande men a de a inte rik gt hamnar under denna proposi on utan bör tas upp vid
e senare llfälle. Christoffer Orinius, W13, meddelade a han förstår problemet men a dessa två
utsko et är lite introduk on ll sek onsengagemang och det känns lite stelt a begränsa de a.
Märta Bengtsson, W16, höll med Christoffer Orinius, W13, och påpekade a man har lä re a
kunna utöka arbetet i utsko en med fler medlemmar om man skulle vilja göra det. Emelie
Swenningsson, W17, påpekade a alla ska vara välkomna in i utsko en men a det också finns
andra utsko än JämU och InfU som man kan gå med i när man börjar studera. Ylva Selander, W15,
yrkade på streck i deba en. Tom Allen, W13, ansåg a det for arande kommer åsikter och a det
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inte bör dras streck i deba en. Mötet beslutade a bifalla yrkandet från Ylva Selander, W15, via
acklama on. Charlo e Larsson, W16, meddelade a hon skickat in e yrkande.

Charlo e Larsson, W16, yrkade på a :
a stryka platsbegränsningen för Informa onsutsko et.

Styrelsen beslutade a dra llbaka proposi onen.

14 Mo oner

a. Mo on - Omstrukturering av Programmästeriet (Bilaga M1, MS1)
Tom Allen, W13, föredrog mo onen enligt bilaga M1.
Christoffer Orinius, W13, ansåg a det var en mycket bra genomtänkt mo on men undrade vem
som ska representera sek onen i Ak vitetsutsko et på Kåren. Tom Allen, W13, meddelade a de a
ansvar kommer ligga på Vice Källarmästare. Filip Wejfeldt, W17, undrade varför Vice Källarmästare
inte väljs under de a möte och Tom Allen, W13, förklarade a de a beror på a det inte ska ske en
direkt förändring när mo onen röstas igenom utan successivt ändras vid senare llfälle och a
Källarmästaren idag väljs på våren vilket gör det mer passande a Vice Källarmästare också gör det.
Rebecka Hoppe, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS1.
Filip Wejfeldt, W17, ansåg a det skulle vara bra a välja en Vice Källarmästare under mötet och a
det kan vara bä re a inte ha övergångsperiod utan välja hela utsko et nu. Sara Olsson, W16,
undrade om man skulle kunna implementera en del av mo onen ll våren och llsä a Vice
Källarmästare direkt och sedan fasa ut gamla utsko et under den. Lisa Salvin, W17, ansåg a det
kan vara bra a ha en Vice Källarmästare som hjälper ll i förändringen av utsko et och fly en av
sek onens lokaler. Simon Probert, W13, påpekade a Vice Källarmästare inte har något med
lokaler a göra och a det känns vik gare a välja alla poster sam digt. Vidare ansåg Simon
Probert, W13, a Vice Källarmästare i så fall kanske ska fyllnadsväljas av Styrelsen senare under
hösten. Tom Allen, W13, ansåg a det känns bä re a låta Styrelsen fyllnadsvälja denna posten
senare under hösten då det känns fram stressat a ta det ikväll istället för a låta det landa lite
mer. Filip Wejfeldt, W17, ansåg a det Tom Allen, W13, sa lät bra, men a det känns bä re a
komma igång direkt då en Vice skulle kunna samarbeta med Phøset och planeringen av nollningen
under våren. Linnéa Sjöström, W15, påpekade a det inte känns rä vist a ta det idag då det kan
finnas personer som inte är på mötet som vill ha denna post.

Sara Olsson yrkade på:
a llsä a en vice fram lls a en ny väljs på vårterminsmötet, samt a alla som har en post som
kommer a övergå ll utsko sansvar, tex sportchefer och ak werare, får si a kvar perioden ut för
a då successivt fasas ut.

Mo onärerna jämkade sig med Sara Olssons, W16, yrkande.
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Filip Wejfelt yrkade på:
a styrelsen ska skriva in i reglementet i Bilaga1 under poster som väljs under hös erminsmötet.
Vice Källarmästare (1st)
Samt a
Medlemmar i Ak witetsutsko et väljs internt.

Tom Allen, W13, påpekade a det är en jämn fördelning mellan val av styrelsemedlemmar idag och
a det är bra a behålla de a för samhörigheten som Styrelsen och a de a även gäller utsko et.
Vidare meddelade Tom Allen, W13, a även Studierådet, som väljs på våren, har ak viteter under
nollningen och det är inte e problem, så det borde fungera för Programmästeriet också. Tom
Allen, W13, undrade vad Filip Wejfeldt, W17, menade med a llsä a medlemmar internt och Filip
Wejfeldt, W17, svarade a medlemmarna skulle väljas in av Styrelsen och inte av sek onsmötet.
Märta Bengtsson, W16, undrade om hela utsko et skulle väljas på hösten enligt yrkandet och Filip
Wejfeldt, W17, svarade a han anser a Källarmästare kan vara kvar på våren men a övriga kan
fly as då de är lite skilda från varandra i ansvar. Markel Hagman, W17, undrade om man behöver
yrka på a välja Vice källarmästare nu och Tom Allen, W13, svarade a genom lläggsyrkandet av
Sara Olsson, W16, så kommer man kunna fyllnadsvälja en Vice Källarmästare under hösten.
Rebecka Hoppe, W16, påpekade a mo onen handlar om a få mer samhörighet och a det
därför kan vara bra a välja alla poster llsammans och a Vårterminsmötet då är mer passande
enligt fördelningen av styrelseposter.
Malin Bruce, W14, yrkade på streck i deba en och mötet biföll yrkandet via acklama on.
Simon Probert, W13, påpekade a det kan bli väldigt luddigt med mandatperiod om man
fyllnadsväljer posterna utanför terminsmötena och a det inte är utsko ets största uppdrag a
hjälpa Phøset, vilket gör a det inte är en anledning a fly a valet av poster.
Filip Wejfeldt, W17, drog llbaka si yrkande.
Mötet beslutade a bifalla mo onen i si framvaskade llstånd via acklama on.
Malin Bruce, W14, yrkade på a ajournera mötet ll 22:15 och mötet biföll yrkandet.

* Mötet ajournerades 21:58
* Mötet återupptogs 22:16

b. Mo on - Programmästeriets åligganden - llägg (Bilaga M2, MS2)
Filip Wejfeldt, W17, och Markel Hagman, W17, föredrog mo onen enligt bilaga M2.
Charlo e Larsson, W16, undrade om mo onen innebär a man ersä er evenemang under
nollningen eller om det llkommer nya och Markel Hagman, W17, förklarade a det inte kommer
tas bort något utan snarare bli enklare för Sek onen a göra fler evenemang som också är
officiella. Vidare undrade Charlo e Larsson, W16, om det gäller festevenemang eller andra saker
och Markel Hagman, W17, förklarade a deras tanke var mellanfester och liknande, men a det
även kan vara annat. Filip Wejfeldt, W17, förklarade a det exempelvis har varit Phaddrar som velat
dra i evenemang som femkamp men som inte hunnit med a göra de a på e bra sä och de a
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skulle då kunna göras med hjälp av Ak vitetsutsko et. Simon Probert, W13, undrade om de a
ansvar kanske borde in under Phøsets arbete istället. Filip Wejfeldt, W17, påpekade a det inte
rik gt fungerar med inofficiella evenemang och a de nollningsfunk onärer som finns på
Sek onen försvinner e er nollningen, vilket gör a dessa evenemang inte skulle kunna fortsä a
under resten av året. Fredric Ahrling, W16, påpekade a mo onen säger a åliggandet gäller under
nollningsperioden och a de a också skulle försvinna under resten av året. Markel Hagman, W17,
förklarade a det redan finns beskrivet bland utsko ets åligganden a de ska fixa evenemang
under året och Filip Wejfeldt, W17, förtydligade a de vill ha med nollningen tydligt så a det inte
missas. Ylva Selander, W15, påpekade a det redan har ske många ändringar i utsko et i och med
digare mo on och a det kanske redan kommer bli bä re samordning i utsko et utan de a
llägg. Markel Hagman, W17, förklarade a digare ändring inte påverkar nollningen och a det

känns värdefullt a få med denna punkt tydligare. Charlo e Larsson, W16, undrade hur arbetet
med Phøset skulle ske och Markel Hagman, W17, förklarade a Phøset har högsta samordning och
a utsko et skulle vara en hjälpande hand. Olivia Nilsson, W16, ansåg a huvudphadderuppdraget
försvinner lite om man inte låter dem ha förfester och mellanfester och Markel Hagman, W17,
förtydligade a han som huvudphadder kände a man ville göra mer men inte hade d. Filip
Wejfeldt, W17, förklarade a det känns bra a ha det officiellt via Sek onen men a
Phaddergrupperna självklart ska få ha egna evenemang också. Adam Probert, W16, påpekade a
det kan vara bra a få fler engagerade och a det känns posi vt a få med fler parter. Ludvig
Fredriksson, W18, undrade om det är en ny post eller om de poster som finns redan ska få mer
ansvar och Markel Hagman, W17, förklarade a det kommer vara utsko et i helhet som har ansvar
och inte en ny post.
Nicholas Sandmark, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS2.
Fredric Ahrling, W16, förtydligade a Lunds Kommun Tillståndsenhet inte vill a Sek onen håller
evenemang med alkohol om det inte sköts med e serverings llstånd och man får därför bara ha
fester när de a följs och alkohol säljs. Vidare förklarade Fredric Ahrling, W16, a om det är
inofficiellt så är det inte Sek onen som har ansvar vilket gör det enklare.
Emelie Swenningsson, W17, ansåg a mo onen är rimlig då man som Phadder inte har så tydliga
direk v kring event mellan si ningar och liknande, men a de a kanske skulle kunna skötas från
Phøsets sida genom mer tydliga direk v. Ellen Belcher, W18, påpekade a en samordnade grupp
för event under nollningen kan vara bra så a nollorna får träffa andra nollor utanför sin egen
nollegrupp. Charlo e Larsson, W16, ansåg a om man kan lösa llståndsbiten så är det bra om
man kan få ihop en bä re grupp som anordnar evenemang, men a Programledningen och SVL
inte vill ha in mer event under nollningen. Vidare meddelade Charlo e Larsson, W16, a
Programledningen och SVL snarare vill ha färre event och a det kan bli svårt a samarbeta med
dessa för Phøset om för mycket ny ska in i nollningsschemat. Simon Probert, W13, ansåg a
nollningen inte behöver fler event och a det kanske är lä are a ge feedback ll Phøset för
vidareutveckling av dessa evenemang. Manfred Schmidt, W14, ansåg a det bör ligga på Phøset a
sköta event under nollningen då det känns kons gt a blanda in andra utsko , när Kåren har en

Sida 20 av 31



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
HÖSTTERMINSMÖTE
2018-12-17

speciell utbildning för personer som är involverade i nollningen.
Malin yrkade på streck i deba en och mötet biföll yrkandet.
Ellen Belcher, W18, undrade varför det inte fungerat digare med dessa event under nollningen
och Fredric Ahrling, W16, ansåg a det inte funkade för a Phøset inte hade tydliga direk v men
om e förtydligande gjordes hade det nog fungerat bä re.
Filip Wejfelt, W17, yrkade på votering och mötet biföll yrkandet.
Malin Bruce, W14, yrkade på sluten votering och mötet biföll yrkandet.
Mötet beslutade a avslå mo onen via sluten votering.

Malin Bruce, W14, yrkade på a gå llbaka ll §3 Fastställande av dagordning och mötet biföll
yrkandet.

3 Fastställande av dagordning

Malin Bruce, W14, yrkade på a fly a §15.n Sångarstridsöverste ll direkt e er §14.b Mo on -
Programmästeriiets åligganden - llägg och mötet biföll yrkandet.

15 Valärenden (för nomineringar se bilaga W1)

n. Sångarstridsöverste
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Anna Snellman, W18, kandiderade ll posten. David Olesen, W18, kandiderade ll posten.
Mötet valde Anna Snellman, W18, och David Olesen, W18, i klump via acklama on.

14 Mo oner

c. Mo on - Namnändring av posten Penningmästare (Bilaga M3, MS3)
Lisa Salvin, W17, Jonna Erlandsson, W17, och Samuel Henley, W17, föredrog mo onen enligt bilaga
M3.
Fredric Ahrling, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS3 med lläggsyrkandet:
a i Bilaga MS3, mo onssvar ll mo onen om namnändring av posten Penningmästare
lägga ll
a Mo onens föreslagna ändringar verkställs med omedelbar justering av Reglemente och
dagordning.

Medmo onären, David Pålsson yrkade på:
a mo onen om namnändring av penningmästare ll vice sexmästare skall ha omedelbar verkan.
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Då de a llägg var lika som Styrelsens lläggsyrkande så jämkade sig mo onärerna med yrkandet
från Styrelsen.
Manfred Schmidt, W14, påpekade a han som digare Penningmästare inofficiellt hade rollen som
Vice Sexmästare och tyckte därför det kändes rimligt a göra denna ändring.
Mötet beslutade a bifalla den framvaskade mo onen via acklama on.

d. Mo on - Studeranderepresentanter (Bilaga M4, MS4)
Katja E ring, W16, och Linnéa Sjöström, W15, föredrog mo onen enligt bilaga M4.
Ylva Selander, W15, undrade om det är en arvoderad post och Katja E ring, W16, meddelade a så
inte var fallet. Malin Bruce, W14, förtydligade a det finns sådana studeranderepresentantposter
men a det inte gäller dessa.
Sara Engström, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS4.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

e. Mo on - W-Sek onens s pendium (Bilaga M5, MS5)
Katja E ring, W16, och Linnéa Sjöström, W15, föredrog mo onen enligt bilaga M5.
Simon Probert, W13, påpekade a s pendiet ska uppmuntra ll a fokusera på studierna även om
man är engagerad och undrade omman tänkt på a denna feedback blir senarelagd om man fly ar
dpunkten för utdelning. Katja E ring, W16, meddelade a det inte är så stor skillnad och a även

e or kommer få se s pendiet digare om det är på hösten istället för på våren. Linnéa Sjöström,
W15, llade a man då även får med studieresultat från läsperiod 4.
Ylva Kloo, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS5.
Tom Allen, W13, påpekade a fler poäng har fly as ll läsperiod 4 och a denna fly därför känns
mycket rimlig.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

f. Mo on - Ändring av åligganden gällande verksamhetsberä else (Bilaga M6, MS6)
Louise Söderberg, W16, föredrog mo onen enligt bilaga M6.
Fredric Ahrling, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS6.
Malin Bruce, W14, påpekade a Sekreteraren har gjort mycket med Verksamhetsberä elsen i
några år och a de a därför känns som en rimlig ändring.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

g. Mo on - Tillägg i Policy för Grafisk Profil: utsko ens logotyp (Bilaga M7, MS7)
Hugo Lindbäck, W18, och Ebba Söderström, W16, föredrog mo onen enligt bilaga M7.
Christoffer Orinius, W13, undrade hur Kåren förhåller sig ll a ta bort TLTH från loggan. Fredric
Ahrling, W16, sakupplyste a Kåren tycker det är bra då de vill gå bort från förkortningen TLTH och
bara vara kända som Teknologkåren. Emelie Ström, W18, undrade om utsko ens namn kommer få
plats i loggan och Ebba Söderström, W16, förklarade a det kommer vara utsko ens förkortningar
som står i loggan. Christoffer Orinius, W13, påpekade a loggorna inte ser helt lika ut och Simon
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Probert, W13, förklarade a det går a fixa, men a det tar lite d, vilket ledde ll a det hanns
inte med innan mo onen skulle in.

Simon yrkade på:
A ta bort meningen
”Texten skrivs i versaler och med typsni et Arial.” (i loggan)
På de två ställena som det förekommer e ersom det inte är Arial och a det är versaler syns på
bilderna.

Mo onärerna jämkade sig med yrkandet.
Fredric Ahrling , W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS7.
Mötet beslutade a bifalla den framvaskade mo onen via acklama on.

h. Mo on - Införande av funk onärstack i reglementet (Bilaga M8, MS8)
Behandlad under §13.e.

i. Mo on - Förändring av d för utdelning av funk onärsmedaljer (Bilaga M9, MS9)
Malin Bruce, W14, föredrog mo onen enligt bilaga M9.
Fredric Ahrling, W16, föredrog mo onssvaret enligt bilaga MS9.
Mötet ställde mo onen och mo onssvaret mot varandra. Mötet beslutade a bifalla mo onssvaret
via acklama on.

j. Mo on - Införa Policy för bokslutsdisposi on och fonder (Bilaga M10, MS10)
Ylva Kloo, W16, föredrog mo onen enligt bilaga M10 och mo onssvaret enligt bilaga MS10.
Tom Allen, W13, undrade vad som hade med stadgaändring a göra och Malin Bruce, W14,
förklarade a det var sista a -satsen i mo onen som innebar en stadgaändring.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

k. Mo on - Ly a mo oner som glömts bort; Medlemmar i Sek onen (Bilaga M11, MS11)
Ylva Kloo, W16, föredrog mo onen enligt bilaga M11 och mo onssvaret enligt bilaga MS11.
Ylva Selander, W15, undrade varför det var en gammal mo on och Louise Söderberg, W16,
sakupplyste a denna mo on och kommande mo on är handlingar som glömdes bort inför sin
andra läsning och a man därför började om i våras.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

l. Mo on - Ly a proposi on som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument (Bilaga M12,
MS12)
Ylva Kloo, W16, föredrog mo onen enligt bilaga M12 och mo onssvaret enligt bilaga MS12.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

(Delar av mo onen, de a -satser som gäller §8 och §9 i Stadgan, måste tas upp på kommande
Sek onsmöte då de ska godkännas på två på varandra följande Vårterminsmöten.)
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m. Mo on - Ändring av stadga
Ylva Selander, W15, och Manfred Schmidt, W14, föredrog mo onen enligt den sent inkomna
handlingen.

Manfred Schmidt, yrkade på a :
”Ändring i stadga” och ”Ändring i reglemente” ersä s av ”Mo on - Ändring av hur firmatecknarna
väljs”.
Kommentar:
I och med a den nya mo onen innebär ändringar i både reglemente och stadgar kommer
mo onen i sin helhet behöver röstas igenom två gånger.

Mo onärerna jämkade sig med yrkandet.
Ellen Belcher, W18, undrade hur de a skulle påverka valet av firmatecknare och Manfred Schmidt,
W14, förklarade a mo onen definierar a två andra styrelsemedlemmar kan bli firmatecknare om
inte Ordförande och Kassör är llsa a. Ylva Selander, W15, förklarade a exempelvis banker är
väldigt pe ga med a firmatecknare finns och är väldefinierat i stadgan.
Tom Allen, W13, ansåg a det känns fel a besluta om de a på så kort varsel och yrkade på a
bordläggning. Ylva Selander, W15, påpekade a om mo onen godkänns under mötet så blir det
lä are a få ihop två på varandra följande möten innan jul då nuvarande firmatecknare går av. Tom
Allen, W13, ansåg a även om det blir smidigt a göra det nu så kommer det inte bli e så stort
problem a ta en läsning i januari. Manfred Schmidt, W14, meddelade a det på Boverkets
hemsida står a vilken styrelsemedlem som helst får vara firmatecknare, så det är inte en kons g
ändring. Albin Tystrand, W18, meddelade a han digare har su t i en Styrelse där denna ändring
gjordes och a det känns rimligt a ta beslutet nu för a underlä a arbetet för sek onen. Ylva
Selander, W15, sakupplyste a även Kåren måste godkänna denna ändring så det kommer dröja
även e er andra läsingen innan ändringen kommer ha gå igenom. Linnéa Sjöström, W15,
påpekade a Kåren även kan skicka llbaka stadgarna då ändringen är förhastad och inte kom in i
d. Malin Bruce, W14, påpekade, som medlem i Kårfullmäk ge, a det kan vara problema skt för

fullmäk ge a ta e beslut kring stadgaändringen då mo onen om ändringen inte kom ut ll
sek onen på rä sä .
Malin Bruce, W14, yrkade på streck i deba en och mötet biföll yrkandet.
Manfred Schmidt, W14, meddelade a om Sek onen inte har en firmatecknare så är vi i princip
handlingsförlamade men om det blir avslag från Kårens sida så är det lite meningslöst a få igenom
ändringen nu. Tom Allen, W13, sakupplyste a alla sek oner utom E-sek onen har den formulering
W-sek onen har idag.
Mötet ställde mo onen mot bordläggning. Mötet beslutade a bifalla bordläggning via
acklama on.

n. Mo on - Ändring av reglemente
Behandlades under §14.m.
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15 Valärenden (för nomineringar se bilaga W1)

a. Ordförande
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Christoffer Orinius, W13, nominerade Elsa Lindqvist, W16, som tackade nej. Adam Probert, W16,
nominerade Jakob Jungestad, W17, som tackade nej. Christoffer Orinius, W13, nominerade Simon
Probert, W13, som tackade nej. Elsa Lindqvist, W16, nominerade Sara Engström, W16, som tackade
nej. Jakob Jungestad, W17, nominerade Elias Fransson, W17, som tackade nej. Christoffer Orinius,
W13, nominerade Ebba von Wachenfeldt, W16, som tackade nej.
Malin Bruce, W14, yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet via acklama on.

(§15.a fortsä er e er 15.g Sekreterare, sida 30)

b. Kassör
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Malin Bruce yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet via acklama on.

c. Jämlikhetsombud
Valberedningen föreslog vakantsä ning. Fredric Ahrling, W16, meddelade a Styrelsen har få in
en motkandidatur, Ellen Belcher, W18.
Mötet valde Ellen Belcher, W18, via acklama on.

d. Arbetslivskontakt
Valberedningen föreslog Mar na Prpic Vucenov, W17, som tackade nej ll sin nominering.
Malin Bruce, W14, meddelade a en motkandidatur har kommit in och a denna var Sofia
Kongshöj, W17.
Mötet valde Sofia Kongshöj, W17, via acklama on.

e. Sexmästare
Valberedningen föreslog Lisa Salvin, W17.
Fredric Ahrling, W16, meddelade a kandidaturen är llbakadragen.
Malin Bruce, W14, yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet via acklama on.

(§15.e fortsä er e er 15.a Ordförande, sida 30)

f. Öwerphøs
Valberedningen föreslog Emelie Swenningsson, W17.
Mötet valde Emelie Swenningsson, W17, via acklama on.

g. Sekreterare
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Malin Bruce, W14, yrkade på vakantsä ning och styrelsen biföll yrkandet, via acklama on.

Mötesordförande
Malin Bruce

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Mötessekreterare Justerare 1
Louise Söderberg Marion Karlsson Faudot

Org.nr: 845003-2936

Justerare 2
Manfred Schmidt

www.wsek.se
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(§15.g fortsä er e er 15.z Phøs, sida 30)

h. Studierådsordförande
Valberedningen föreslog Ebba Söderström, W16.
Mötet valde Ebba Söderström, W16, via acklama on.

i. Pubmästare
Valberedningen föreslog Amanda Rydén, W17.
Mötet valde Amanda Rydén, W17, via acklama on.

j. Köksmästare
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Malin Bruce, W14, meddelade a en motkandidatur har kommit in och a denna var Sofie
Gustafsson, W18. Gustav Johansson, W18, kandiderade ll posten.
Malin Bruce, W14, yrkade på a ta beslutet via sluten votering och mötet biföll yrkandet.
Manfred Schmidt, W13, yrkade på a ajournera mötet e er punkten ll av Styrelsen förbestämd
d. Fredric Ahrling, W16, meddelade a mötet kommer återupptas onsdag 21:e november kl.17:15

och a Styrelsen kommer meddela plats så snart som möjligt. Mötet beslutade a bifalla yrkandet
via acklama on.
Mötet valde Sofie Gustafsson, W18, via sluten votering.

* Mötet ajournerades 01:32 den 21:e november

Sida 26 av 31



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
HÖSTTERMINSMÖTE
2018-12-17

* Mötet återupptogs 17:24 den 21:e november i KC:A

Malin Bruce, W14, yrkade på a gå llbaka ll §2.c Val av justerare och mötet biföll yrkandet.

2 Val av mötesfunk onärer

c. Val av justerare
Malin Bruce, W14, nominerade Katja E ring, W16, som tackade ja.
Mötet valde Katja E ring, W16, via acklama on.
Malin Bruce, W14, yrkade på a gå llbaka ll §3 Fastställande av dagordning och mötet biföll
yrkandet via acklama on.

3 Fastställande av dagordning

Malin Bruce, W14, yrkade på a fly a §15.l Vice Sexmästare förede a Penningmästare ll e er §15.j
Köksmästare och mötet biföll yrkandet via acklama on.

15 Valärenden (för nomineringar se bilaga W1)

l. Vice Sexmästare förede a Penningmästare
Valberedningen föreslog Jonna Erlandsson, W17, som tackade nej ll sin nominering.
Tove Svegborn, W18, kandiderade.
Mötet valde Tove Svegborn, W18, via acklama on.

k. Hovmästare
Valberedningen föreslog Siri Nordberg, W18.
Malin Bruce, W14, meddelade a en motkandidatur har kommit in och a denna är Ellen Belcher,
W18. Ellen Belcher, W18, meddelade a hon drar llbaka sin kandidatur.
Mötet valde Siri Nordberg, W18, via acklama on.

m. Toastmaster
Valberedningen föreslog Ludvig Fredriksson, W18, och Anders Amundsson, W18.
Clara Eklund, W18, kandiderade.
Malin Bruce, W14, yrkade på a gå llbaka ll §2.d Val av rösträknare och mötet biföll yrkandet via
acklama on.

(§15.m fortsä er e er 2.c Val av rösträknare på sida 28)

Mötesordförande
Malin Bruce

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Mötessekreterare Justerare 1
Louise Söderberg Marion Karlsson Faudot

Org.nr: 845003-2936

Justerare 2
Katja E ring
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2 Val av mötesfunk onärer

c. Val av rösträknare
Malin Bruce, W14, nominerade Katja E ring, W16, som tackade ja.
Mötet valde Katja E ring, W16, via acklama on.

15 Valärenden (för nomineringar se bilaga W1)

m. Toastmaster
(§15.m påbörjades på sida 27)

Mötet valde a besluta om posterna via sluten votering.
Mötet valde Ludvig Fredriksson, W18, och Anders Amundsson, W18, via sluten votering.

o. Världsmästare
Valberedningen föreslog Georg Schücking och Ina Johnsson, W17.
Mötet valde Georg Schücking och Ina Johnsson, W17, i klump via acklama on.

p. Sportchef
Valberedningen föreslog Ville du Rietz, W18 och Anna Odh, W18.
Fredric Ahrling, W16, meddelade a båda kandidater dragit llbaka sina nomineringar.
Malin Bruce, W14, yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet via acklama on.

q. Vice Jämlikhetsombud
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Ellen Belcher, W18, nominerade Frida Karlsson Öhman, W18, som tackade ja.
Mötet valde Frida Karlsson Öhman, W18, via acklama on.

r. Medlemmar i jämlikhetsutsko et
Valberedningen föreslog Siri Nordberg, W18, Frida Palstam, W18, Nellie Eriksson, W18, Alice
Maillard, W18, Frida Karlsson Öhman, W18, Magnus Lundquist, W18, Johan Sparf, W18, och Anna
Söderman, W18.
Adrian Östlund, W18, Simon Tornquist, W18, Noah Andreasson, W18, Clara Eklund, W18, och
Adina Ekemark, W18, kandiderade. Frida Karlsson Öhman, W18, tackade nej ll sin nominering.
Mötet valde Siri Nordberg, W18, Frida Palstam, W18, Nellie Eriksson, W18, Alice Maillard, W18,
Magnus Lundquist, W18, Johan Sparf, W18, Anna Söderman, W18, Adrian Östlund, W18, Simon
Tornquist, W18, Noah Andreasson, W18, Clara Eklund, W18, och Adina Ekemark, W18, i klump via
acklama on.

s. Vice Arbetslivskontakt
Valberedningen föreslog Olga Selitski, W18.
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Mötet valde Olga Selitski, W18, via acklama on.

t. Medlemmar i arbetslivskontaktgruppen
Valberedningen föreslog Marion Karlsson Faudot, W16, Sofia Kongshöj, W17, Emma Hallinger,
W17, Emma Ry erdahl, W17, och Tobias Erlström, W17.
Adam Probert, W16, kandiderade.
Mötet ansåg a nomineringen för Sofia Kongshöj, W17, var llbakadragen då hon blivit vald ll
Arbetslivskontakt.
Mötet valde Marion Karlsson Faudot, W16, Emma Hallinger, W17, Emma Ry erdahl, W17, Tobias
Erlström, W17, och Adam Probert, W16, i klump via acklama on.

u. Skyddsombud
Valberedningen föreslog Märta Bengtsson, W16.
Mötet valde Märta Bengtsson, W16, via acklama on.

v. Miljöombud
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Ellen Belcher, W18, nominerade Emelie Ström, W18, som tackade nej.
Malin Bruce, W14, yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet.

w. Revisorer
Valberedningen föreslog vakantsä ning.
Adam Probert, W16, nominerade Simon Probert, W13, som tackade nej. Katja E ring, W16,
nominerade Malin Bruce, W14, som tackade ja. Malin Bruce, W14, nominerade Katja E ring, W16,
som tackade nej. Malin Bruce, W14, drog llbaka sin kandidatur.
Malin Bruce, W14, yrkade på vakantsä ning och mötet biföll yrkandet via acklama on.

x. Cermoniutsko et förede a Medaljutsko et
Valberedningen föreslog Fredric Ahrling, W16, Sara Abrahamsson, W16, Katja E ring, W16, Noah
Andreasson, W18, och Jacob Sannum, W15.
Fredric Ahrling, W16, undrade om det var okej a välja in personer som inte är närvarande på
mötet då de inte har varit med och röstat igenom ändringen av utsko et och Malin Bruce, W14,
ansåg a de har ha d på sig a läsa handlingarna och dra llbaka sina nomineringar om de så
skulle önska.
Mötet valde Fredric Ahrling, W16, Sara Abrahamsson, W16, Katja E ring, W16, Noah Andreasson,
W18, och Jacob Sannum, W15, i klump via acklama on.

y. Representant i TLTH:S valnämnd
Valberedningen föreslog Fredric Ahrling, W16.
Mötet valde Fredric Ahrling, W16, via acklama on.

Mötesordförande
Malin Bruce
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z. Phøs
Valberedningen föreslog Ebba Linde, W17, Caroline Nilson, W17, Ylva Kloo, W16, Emanuel
Svensson, W17, och Albin Tystrand, W18.
Mötet valde Ebba Linde, W17, Caroline Nilson, W17, Ylva Kloo, W16, Emanuel Svensson, W17, och
Albin Tystrand, W18, i klump via acklama on.

Malin Bruce, W14, yrkade på a gå llbaka ll §15.g Sekreterare och mötet biföll yrkandet via
acklama on.

g. Sekreterare (fortsä ning)
(§15.g påbörjades på sida 25)

Malin Bruce, W14, meddelade a det har kommit in en motkandidatur ll vakantsä ningen och
denna var Simon Probert, W13.
Mötet valde Simon Probert, W13, ll Sekreterare från och med 1 januari 2019 när han gå av sin
post som Revisor, via acklama on.

Malin Bruce, W14, yrkade på a gå llbaka ll §15.a Ordförande och mötet biföll yrkandet via
acklama on.

a. Ordförande (fortsä ning)
(§15.a påbörjades på sida 25)

Malin Bruce, W14, meddelade a det har kommit in en motkandidatur ll vakantsä ningen och
denna var Rebecka Hoppe, W16.
Mötet undrade om Rebecka Hoppe, W16, tänkt avgå från sin post som PR-chef och Rebecka Hoppe,
W16, svarade a hon tänkt gå av vid årski et då hon hoppas gå på Ordförande den 1:e januari.
Mötet valde Rebecka Hoppe, W16, via acklama on.

Fredric Ahrling, W16, yrkade på paus i 10 minuter och mötet biföll yrkandet via acklama on.

* Mötet ajournerades 19:17
* Mötet återupptogs 19:30

Maria Carlsson, W16, yrkade på a gå llbaka ll §15.e Sexmästare och mötet biföll yrkandet via
acklama on.

e. Sexmästare (fortsä ning)
(§15.e påbörjades på sida 25)

Maria Carlsson, W16, nominerade Lisa Salvin, W17, som tackade ja.
Mötet valde Lisa Salvin, W17, via acklama on.
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16 Övrigt

Ylva Kloo, W16, undrade vad som kommer hända med de vakanta posterna och Fredric Ahrling, W16,
meddelade a sek onen kommer kallas ll e extrainsa sek onsmöte lunchen den 13:e december.
Malin Bruce, W14, förtydligade a alla vakanta poster förutom styrelseposter även kan väljas in under
e vanligt styrelsemöte.
Fredric Ahrling, W16, meddelade a förutom vakanta poster under mötet så är även Tandemgeneral,
två poster, vakanta i dagsläget och a de kan sökas via Styrelsen.

17 Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Mötesordförande
Malin Bruce
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