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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Sektionsordförande Anderberg öppnar mötet i korrekt tid med sekunders
felmarginal, det vill säga cirka klockan 17:16:15.

1.2

Val av mötesordförande

Sittande Ordförande Anderberg väljs.

1.3

Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Fendukly väljs.

1.4

Val av rösträknare

Fabian Lundberg tillsammans med Emma Danell Lindström väljs till rösträknare och tar sig fram till podiet för att räkna antal röstberättigade på
mötet.

1.5

Justering av röstlängd

Det krävs endast ett försök för Herr Lundberg och Fröken Danell Lindström
att komma fram till en röstlängd på 27 antal röstberättigade.

1.6

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Matilda Olsson tillsammans med Elin Nygren Wåhlin väljs till justeringspersoner med justeringsdatum 26:e november.

1.7

Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen efter följande två ändringar: de två första
underpunkterna 6.1 Val av FøF samt 6.2 Val av Snål-FøF flyttas längst ner
i punkt 6 Val för att bli 6.6 Val av FøF samt 6.7 Val av Snål-FøF. Första
valpunkten blir då 6.1 Val av KOTA.
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Den andra ändringen är att punkt 7 Ansvarsfrihet tas bort. Detta på grund
av att förgående styrelse inte gjort färdigt sitt bokslut och kan därmed inte
få ansvarsfrihet.

1.8

Adjungeringar

Bortsett från ärade Elektro och PR som både har närvaro- respektive yttranderätt adjungerar även THS mötet i form av Kommunikationschef på
THS centralt Fredrik Abele tillsammans med Mottagningssamordnare Louise Hagesjö.

2

Mötets behöriga utlysande

Samtliga tycker att mötet är behörigt utlyst vilket Ordförande Anderberg
konstaterar och går vidare till mötets nästa punkt.

3
3.1

Rapporter
Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Fröken Ordförande börjar med att informera mötets närvarande om att hon
tillsammans med Vice Ordförande Larsson varit på ett möte med FFS (Flemingsbergs Förenade Studentkårer). Detta för att försöka starta upp campusverksamheten och få igång den samhörigheten som kommer krävas ute i
Flemingsberg. På mötet, där även skolchefer för skolorna ute i Flemingsberg
närvarade, sattes målet upp att Flemingsberg ska var årets studentstad inom en obestämd framtid.
Ordförande Anderberg fortsätter att berätta om det mingelmöte med KTH
och THS som hon tillsammans med Simon Söderlund närvarat på där det
talades om lokaler och byggnationer. Det är och kommer vara hög aktivitet
på KTHs campus då det bland annat byggs nya bostäder på campus till
exempel mellan Q och L. SL ska även bygga om Roslagsbanan inom snar
framtid. Som grädde på moset har KTH bestämt sig för att bygga ett träd
då de tröttnat på att plantera dem.
Vice Ordförande Larsson fortsätter att ge nyheter angående Tolvan. Det
har på senare tid börjat kontrolleras vilka som går in och ut i Tolvan under lunchrasten då det förekommer obehöriga som tror sig ha rätten till en
lunchrast i den lokal som är till för Elektro och MiT. Flera accesskontroller
kommer genomföras för att upprätthålla ordningen som är bestämd. Ytterliggare ordningsregler förklaras då det varit problem med kvarliggande disk
på diskbänken. Om disken i Tolvan fortsätter att misskötas kommer tallrikar, muggar, bestick med mera tas bort på obestämd tid.
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Vice Ordförande Larsson förklarar, efter att hon varit på möte med skolscheferna, att STH har ekonomiska problem. Utbildningen kommer inte påverkas
direkt men en del personal kommer försvinna. Analys och rapport kommer
inom snar framtid från STHs håll för att undvika liknande problem i framtiden.
På tal om allt mellan himmel och jord inser Fröken Ordförande att hon
även varit på OR i måndags där det bland annat diskuterades ledarskap.
Vidare berättar styrelseledamot fröken Svensson att ett alumnievent kommer inom snar framtid då alumniverksamheten precis påbörjats.
Före detta ordförande herr Riedberg undrar vad som händer härnäst för
styrelsen och sektionen. Fröken Ordförande Anderberg svarar frågan och
berättar att kommande vecka finns en middag med Kemistyrelsen inbokad
samt en heldag som CNS ska lägga ner för att revidera sektionens styrdokument, det vill säga stadgar och reglemente. Den underbara sektionen för
Medicinsk Teknik fyller även sex år den 4:e december vilket givetvis ska firas
på något vis. Enkäten angående sammanslagning som nyligen skickats ut av
Mats Nilsson har för få svarat på, för att kunna känna temperaturen i frågan
om sammanslagning önskas svar från flera studenter i sektionen.
Innan mötet går vidare till nästa punkt flikar Fredrik Abele in med en önskan om att flytta upp punkt 3.4 Frågor till kåren och kåren informerar till
punkt 3.2 och skjuta ner övriga punkter ett steg då han och Louise Hagesjö
från THS har bråttom. Önskemålet godtas och punkten flyttas upp.

3.2

Frågor till kåren och kåren informerar

Från kåren är Fredrik Abele och Louise Hagesjö på besök. De två adjungerar
mötet i syfte av att säga hej och informera om kommande händelser inom
THS. Nästa vecka på tisdag (den 18:e november) börjar Armadamässan på
campus där man är välkommen att prata med företag och entrepenörer. De
informerar även om det nya projektet som kommer vara en hälsovecka under
våren med syftet att sätta ett fokus från studenterna på hälsan. Det är möjligt att gå med i projektet genom att kontakta ansvarig Emma Grundén.
THS arrangerar även ett cocktailparty, en stor fest på Nymble som hålls
varje år där alla som engagerar sig i THS, lokalt eller centralt, är inbjudna.
De informerar även om avhoppet nyligen vilket innebar att kårens vice ordförande klev in som kårens ordförande. Inom en snar framtid kommer nya
poster väljas på grund av detta avhopp där kårordförande samt vice kårordförande ska väljas.
THS har varit drivande för att studenterna ska ha mer att säga till om
gällande sin utbildning. Som ett resultat av detta har KTH nu infört ett
system för klagomålsrutiner, det ska med andra ord bli lättare att lämna in
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klagomål i förhoppningen av att få en bättre skolgång.

3.3

Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Anna Larsson är den funktionär i form av sektionens ena representant i Kårfullmäktige som börjar informera. Fröken Larsson berättar samtidigt som
den andre representanten i Kårfullmäktige Fabian Lundberg kliver fram att
kåren har en del att stå i efter avhoppet. Herr Lundberg fyller i och säger
att de diskussioner som var aktuella innan avhoppet har frusit till is tills en
ny kårordförande och vice kårordförande tillsatts. KF-ledamötena berättar
att det är Cecilia Molinder, tillförordnad kårordförande, som bland annat
kandiderar till posten som kårordförande.
Herr Lundberg fortsätter informera som idrottsnämndsordförande och delar
med sig den goda nyheten att en back anslutit till innebandylaget samt att
det är en innebandymatch mot GE den 12:e december.
Herr Kalmaru som representerar NLG på mötet gör en Shout-out för NLGs
egna instagramkonto som uppdateras frekvent. Förutom instagram berättar han om NLGs arbete (t.ex. träffar med Philips och GE) samt om den
projektgrupp som ska anordnas för att lätta på arbetstrycket inom NLG.
Fröken Nilsson Hall ställer en fråga om hur detta ska fungera varpå Herr
Kalmaru svarar att denna projektgrupp är till för de som känner att de vill
understödja NLG med hjälp på nästan vilket sätt som helst. Det är en öppen projektgrupp som sökes. Fröken Hagman flikar in och påpekar att det
är glöggmingel i Tolvan den 10:e december med Philips.
Studienämndsordförande Rebecka Nilsson Hall berättar om studienämndens
arbete där de försöker utvecka utbildningen i rätt rikting. STHs egna masterprogram håller inte bra standard rent schemamässigt vilket studienämnden
försöker förbättra. Det har utöver detta kommit in en del klagomål till matematikinstitutionen under en längre period. Med hänsyn till detta ber Fröken
Nilsson Hall tillsammans med Fröken Larsson att mejla eventuella klagomål
på matematikinstitutionen till någon av dem så samtliga klagomål kan vidarebefodras i klump.
Källarmästaren Herr Söderlund informerar om höststädningen av Tolvan
som kommer vara i slutet av november. En fixarkväll kommer även anordnas inom snar framtid där man får gratis mat och läsk, något som verkar
lockade då alla vet att gratis är gott. Gällande Tolvan har ett antal pantburkar tillhörande Källargillet blivit snodda. Rånaren är fortfarande på fri
fot och Leif GW Persson har inte velat bidra med hjälp vilket gör sökandet
av pantrånaren till ett hemskt svårt uppdrag. Fröken Larsson flikar in och
påpekar att man inte får sälja sitt passerkort då denna rånare förmodligen
köpt ett kort av en student.
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Under informerandets gång kliver PR fram i rampljuset i form av Johan
Rågmark tillsammans med Seloan Saleh som kommer med en stor respektive liten hjärnblödning till Ordförande Anderberg respektive vice Ordförande
Larsson. Efter detta gör de reklam för LussePRe som anordnas den 6:e december. Mycket och god mat kommer serveras. Fröken Larsson ropar ut att
man även får julklappar förutsatt att man varit snäll.
Fröken Jansson Bertheussen som är läsårets snövaran berättar att det börjar
dra ihop sig för resan till Åre. Betalningen ska in senast den 3:e december.
Fröken Danell Lindström påpekar att tvåorna har labbar under samma period varpå ett par äldre studenter lugnar med att säga att det kommer lösa
sig. STH har som tur är en av få kanslier som tycker att det är okej att
studenterna lägger några dagars nöje uppe i skidbackarna.

3.4

Frågor till kansliet och kansliet informerar

Ingen från kansliet närvarande.

4
4.1

Propositioner
Proposition angående Sångsbokskommittén

Fröken Larsson visar propositionen på projektorn för samtliga närvarande
på mötet och läser samtidigt upp vad den innebär.
Efter att propositionen blivit presenterad berättar Fröken Jansson Bertheussen vad det innebär att vara sångfågel. Hon berättar att det är de som
kommer ta fram den nya sångboken då de ingår i den kommitté (SBK) som
utgörs av fem elektromedlemmar, fem MiT-medlemmar och en ordförande i
form av Håkan Persson Gode. Kostnaden för framställandet av boken kommer kosta 35 000 kr och Elektrosektionen kommer betala lika mycket. Detta
är dock inte en ren utgift då boken 2016 kommer säljas till sektionsmedlemmarna.
Före detta ordförande Herr Riedberg konstaterar att det är en bra sak att
lägga pengar på då MiT är en sektion som har många studiesociala aktiviteter. De flesta instämmer varpå Fröken Jansson Bertheussen påpekar att
kostanden inte är en engångssumma utan att den kommer spridas ut över
två år.
Kommitténs ordförande Herr Persson Gode som adjungerar mötet som elektrostudent rekommenderar övriga att yrka för att det ska läggas till en tredje
attsats som säger att fem sångfåglar kommer väljas om denna proposition
går igenom. Vice Ordförande Fröken Larsson yrkar för detta och samtliga
accepterar yrkandet. Mötet går till beslut och beslutar
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godkänna propositionen angående sångbokskommittén med
ovanstående ändring.

Proposition angående PAS

Fröken Larsson som verkar gilla att presentera saker läser upp nästa proposition angående programansvarig student, PAS. Studienämndsordföranden
Fröken Nilsson Hall bistår Vice Ordförande Larsson i förklarandet av propositionen.
Frågor ställs bland anant från Herr Riedberg som undrar varför man måste
ha en PAS varpå Fröken Ordförande svarar att en sektion ska enligt THS
ha en PAS och en SNO. En sak som verkar fattas i propositionen är verksamhetsåret på posten som inte är angiven. Vice Ordförande Larsson och
SNO Nilsson Hall yrkar för att välja en PAS på April-SM och låta posten
ha samma verksamhetsår som CNS (första maj till sista april). Med andra
ord att ändra ändra den tredje attsatsen så att valet bekräftas på April-SM
och att en femte attsats läggs till som anger verksamhetsåret 1:a maj till
30:e april. Mötet går till beslut och beslutar
att

5

godkänna propositionen angående programansvarig student med
ovanstående ändring.

Motioner

Inga motioner har kommit in till styrelsen. Mötet går vidare.

6
6.1

Val
Val av KOTA

Valberedningen stiger fram för att presentera de tre kandidater som tillsammans söker förtroendet för att utgöra posten KOTA som klump. De tre kandidaterna är Siri Rönnlund, Karin Back och Ulrika Helander. De presenterar
sig själva och blir sedan utfrågade. De verkar vara tillräckligt engagerade för
att tillsammans ta ansvaret för att Flemingsberg inte ska hålla låg standard.
De berättar bland annat om deras vilja att baka kladdkakor varpå Fröken
Larsson ställer sig kritisk till vilka ingredienser de har tänkt att använda sig
av. Några undrar om vad de ska göra för att kaffet ska bli lättillgängligt i
köket ute i Flemingsberg. Kandidaterna lugnar med att de ska försöka göra
något åt saken.
En längre diskussion verkar inte vara nödvändig då samtliga är överens om
att de tre kommer göra ett bra jobb. Mötet går till val och beslutar
att

välja Ulrika Helander, Siri Rönnlund och Karin Back som klump
till KOTA.
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Protokoll

6.2

Sektionen för Medicinsk Teknik

12 November -14

Val av Vice Idrottsnämndsordförande

De två kandidaterna som söker förtroendet för att bli Vice Idrottsnämndsordförande är Simon Andersson och Emil Oinonen Olsson. Herr Andersson
börjar med att presenterar sig själv och berättar att han är beredd att ha
swishbetalningar som standard, något som förvånansvärt (enligt vissa) ännu inte fixats. Herr Oinonen Olsson presenterar därefter sig själv och i sitt
försök att inte vara sämre än den andra kandidaten konstaterar han att han
också kan tänka sig fixa swishbetalningar.
Herr Oinonen Olsson går ut så att mötet kan påbörja utfrågningen av Herr
Andersson. Han svarar på alla frågor och säger bland annat att han vill bidra till att utveckla nämnden i form av andra sporter, aktiviteter med andra
sektioner och möjligtvis använda andra hallar än KTH-Hallen om det finns
ett mer lockande alternativ.
När det blivit ombytta roller är nu Emil Oinonen Olsson längst fram vid
podiet för att bli utfrågad. Han svarar och berättar delvis att han att han
kan tänka sig andra aktiviteter till exempel spökboll och att han gärna bidrar med att underlätta i Idrottsnämndsordföranden Herr Lundbergs arbete.
Fröken Danell Lindström ställer frågan om mötet ska rösta via sluten votering. Fröken Larsson yrkar för detta och det bestäms att sluten votering ska
användas. Efter att mötet diskuterat de två kandidaterna kommer rösträknarna upp för att justera röstlängden. När det kan bekräftas att röstlängden
fortfarande utgörs av 27 personer samlar rösträknarna in rösterna i de två
valurnorna.
Rösträknarna gör en tidseffektiv räkning i pelarsalen och återkommer med
ett resultat som säger att Emil Oinonen Olsson vunnit valet. Mötet går härmed till val och beslutar
att

6.3

välja Emil Oinonen Olsson till Vice Idrottsnämndsordförande.

Val av Defibrillator

Då valberednigen inte har en kandidat till denna post gör Vice Ordförande
Larsson ett försök till att få fram en kandidat. Hon nominerar Herr Kalmaru
som charmerande nog tackar nej. Fröken Larsson påpekar att man inte måste stå och sjunga på alla sittningar utan att man ska vara ansvarig för att
någon är på varje sittning som Defibrillator.
Då ingen verkar vilja godta nomineringen ställer Fröken Larsson själv upp
som kandidat på ett villkor. Vice Ordförande Larsson säger att hon kandiderar men bara så länge Fröken Corné från GBG kandiderar tillsammans
med henne som klump. Fröken Corné tvekar en aning men godtar till slut
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nomineringen.
Mötet anser att det inte behövs en diskussion eller sluten votering. Ordförande Anderberg kan härmed konstatera att mötet accepterar Corné tillsammans med Larsson som klump. Mötet går till val och beslutar
att

6.4

välja Anna Larsson och Josefine Corné som klump till Defibrillator.

Val av Vice-Fanbärare

Vice Ordförande Larsson berättar vad det innebär att ta ansvar för sektionens fana. Att vara fanbärare är inte som vilken post som helst då man alltså
först måste vara vice fanbärare. Den som väljs nu kommer med andra ord
bli sektionens fanbärare i framtiden.
Här har styrelsen CNS nominerat en kandidat, Fröken Larsson läser upp
nomineringen där det klargörs att det är Rebecka Nilsson Hall som är nominerad. Fröken Nilsson Hall godtar nomineringen. Folkets jubel! Mötet går
till val och beslutar
att

välja Rebecka Nilsson Hall till Vice-Fanbärare.

Mötet går till middagspaus.

6.5

Fyllnadsval av SNO

Ordförande Anderberg återupptar mötet och berättar att det är ett fyllnadsval som ska spikas. Den nyligen valda vice fanbäraren Rebecka Nilsson
Hall hamnar i rampljuset igen då mötet ska bekräfta henne som studienämndsordförande. Då det inte är mycket att diskutera kring väljer Fröken
Anderberg att direkt gå in på mötets beslutsfattande. Mötet beslutar
att

6.6

fyllnadsvälja Rebecka Nilsson Hall till Studienämndsordförande.

Val av FøF

Valberedningen har tre kandidater som är beredda att ta sig an uppgiften
som FøF. De tre är Jennie Andersson, Jacob Trowald och Terese Karlsson.
Det förtydligas att det behöver ej göras stor skillnad på FøF och Snål-FøF
då de tre kandidaterna söker till bägge posterna på samma premisser.
Den första kandidaten att presenteras är Jennie Andersson som presenterar sig själv via valberedningens Emma Danell Lindström. Detta på grund
av att Fröken Andersson själv inte kunde närvara på sektionsmötet. Fröken
Danell Lindström berättar bland annat att Jennie tror att hon skulle kunna
bidra till en minnesvärd tillställning på mottagningen nästa år.
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Herr Trowald presenterar därefter sig själv och berättar att han varit med
ett tag och i och med det har rätt så bra överblick över hur en mottagning
fungerar. Slutligen presenterar Fröken Karlsson sig själv, hon berättar att
hon heter Terese vilket inte förvånar särskilt många. Herr Trowald blir den
förste att bli utfrågad, Fröken Karlsson lämnar rummet.
Herr Trowald ger tydliga svar på frågorna och säger bland annat att han har
förståelse för det problem som ofta uppstår under mottagningar då DKS och
faddderiets arbete innebär två olika mottagningar som sällan hamnar i fas
med varandra. Jonatan Lindgren ställer viktig fråga med sin sensuella röst.
Frågan handlar om hur Herr Trowald ser på gemenskapskänslan som faddrarna har under mottagningen. Även fast frågan är av stor vikt leder den in
mötet på något som börjar likna en diskussion istället för en utfrågning.
Herr Riedberg ställer en så komplex fråga så att Fröken Hagman blir tvungen att vara tolk för de närvarande på mötet. Ordförande Anderberg tvingas
bryta in och påpeka att direkta frågor ska ställas till Herr Trowald varpå
Vice Ordförande Larsson följer Fröken Anderbergs uppmaning då hon ber
Herr Trowald beskriva hans tre bästa egenskaper. Den klyschiga frågan gör
Herr Trowald sitt bästa för att svara på. Ordförande Anderberg avslutar utfrågningen av Herr Trowald och kallar in Fröken Karlsson som förmodligen
har somnat i Funq.
Utfrågningen av Fröken Karlsson går betydligt snabbare jämfört med tidigare utfrågning. Hon säger bland annat att hon tänkt igenom hennes kandidatur en hel del och kommit fram till att hon är beredd att ta det ansvaret
som innebär att vara FøF. Jonatan Lindgren ställer en fråga som angår hur
Fröken Karlsson ser på att hon tidigare samarbetat med Herr Trowald i
DKS. Fröken Karlsson konstaterar att det är en fördel att Herr Trowald och
hon jobbat tillsammans tidigare, förutsatt att Herr Trowald och hon blir
valda.
Fröken Andersson kan tyvärr inte bli utfrågad då hon som sagt är frånvarande. Det hindrar dock inte Fröken Danell Lindström och Herr Lundberg
från att påpeka att hon verkligen är en glad och drivande person. Efter utfrågningarna går mötet vidare i diskussion.
När diskuterandet av kandidater är avklarat yrkar Fröken Larsson för sluten
votering. Rösträknarna kliver fram för att justera röstlängden och därefter
samla in valsedlarna. I väntat på ett resultat går mötet vidare.
Punkten återupptas när rösträknarna blivit klara med räknandet. Herr Trowald fick majoriteten av rösterna. Mötet går till val och beslutar
att

välja Jacob Trowald till FøF.
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Val av Snål-FøF

Valet av Snål-FøF följs på samma premisser som valet av FøF, därav bordläggs valet av Snål-FøF och återupptas så fort valet av FøF är avklarat.
Då punkt 6.6 Val av FøF är avklarad och Herr Trowald blivit vald återupptas denna punkt i dagordningen. Det står nu mellan de två återstående
kandidaterna Jennie Andersson och Terese Karlsson. Då presentationen, utfrågningen och diskussionen redan avklarats i 6.6 Val av FøF går mötet
direkt till val. Rösträknarna stiger fram och samlar in alla valsedlar i valurnorna. I väntan på ett resultat går mötet vidare till nästa punkt, 6.8 Val av
Sångfåglar.
När rösträknarna räknat klart rösterna kan ett resultat presenteras och mötet återgår till valet av Snål-FøF. Resultatet visar att Fröken Karlsson fått
majoritet i voteringen. Mötet går till val och beslutar
att

6.8

välja Terese Karlsson till Snål-FøF.

Val av Sångfåglar

De studenter som kandiderar till att bli Sångfåglar är Jacob Trowald, Anna
Larsson, Simon Andersson, Evelina Adolfsson, Lina Welander, Sander Riedberg, Fabian Lundberg, Emma Danell Lindström och Josefine Corné. Som
sagt tidigare under mötets gång ska Sektionen för Medicinsk Teknik välja
fem Sångfåglar till Sångbokskommittén, SBK.
Kandidaterna har alla ställt sig framme intill podiet för att svara på eventuella frågor. En del av kandidaterna är villiga att införa lite mer Skepp
och hoj-känsla i den nya sångboken vilket tas emot av folkets jubel! Herr
Trowald har specifikt en egen idé om att införa en speciell sång för varje
n0llegrupp.
Omröstningen utförs via sluten votering. Då rösträknarna i denna votering
är kandidater väljs nya rösträknare. De nya rösträknarna bestäms till att
vara Sofia Svensson och Johan Suvanen. När de nya rösträknarna justerat
röstlängden och samlat in valsedlarna i valurnorna går de ut till pelarsalen
för att i lugn och ro kunna se vilka fem kandidater som fått majoritet i
voteringen. Mötet går vidare i väntan på ett resultat.
När rösträknarna kommer tillbaka återöppnas denna punkt i dagordningen. Det går att utläsa fyra kandidater som har fått majoritet. Dessa fyra är
Jacob Trowald, Sander Riedberg, Fabian Lundberg och Anna Larsson. För
att avgöra vem den femte Sångfågeln blir som MiT ska skicka till SBK görs
en ny röstning. Det råder delade meningar kring hur omröstningen ska gå till
för att avgöra vem den sista Sångfågeln ska bli. Vissa menar att posten ska

Justeras:

Matilda Olsson

10

Justeras:

Elin Nygren Wåhlin
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vakantsättas medan andra påstår att situationer som dessa ska lösas enligt
det som är skrivet i stadgarna. Ledamot Svensson och revisor Suvanen går
in till pelarsalen för att snabbt utreda frågan. Mötet går under tiden vidare
till punkt 7 Hedersutmärkelse.
När ledamot Svensson och revisor Suvanen är tillbaka har det tolkats som
så enligt stadgarna att en sista omröstning ska göras för att avgöra vem den
sista Sångfågeln är. En effektiv omröstning sker via de duktiga rösträknarna
som till slut kommer fram till att den sista Sångfågeln blir Josefine Corné.
Mötet går till val och beslutar
att

7

välja Jacob Trowald, Sander Riedberg, Fabian Lundberg, Anna
Larsson och Josefine Corné till Sångfåglar.

Hedersutmärkelse

Denna punkt i dagordningen syftar till att välja hur pinnen ska se ut som
ska symbolisera hedersutmärkelsen. Styrelsen har framtagit två alternativ
som mötet får välja mellan. Vice Ordförande Larsson går fram till sin laptop intill projektorn för att visa de närvarande om hur de två alternativen
är tänkta.
Sekreterare Fendukly förklarar de två alternativen på följande vis: det första
alternativet består av kugghjulet, skiftnyckeln och ormen kring skiftnyckeln.
Det andra alternativet är endast skiftnyckeln tillsammans med den omslutande ormen. Båda alternativen är tagna ur sektionens logga.
Votering via handuppräckning godkännes, en stor majoritet valde alternativ ett. Detta innebär att hedersutmärkelsen kommer bestå av kugghjulet,
skiftnyckeln och den omslutande ormen från sektionens logga.

8

Diskussion

Herr Kalmaru inleder diskussionen och går upp för att tala om allmän rekrytering till alla olika sektionsposter. Han uppfattar att det finns ett inslag
av exkluderande i val av poster. Att öppna upp valet av poster anser han
vara av stor fördel.
Fröken Nilsson Hall instämmer och anser att man inte behöver förlora på gemenskapen bara för att man tillämpar en mer öppen ansökan till respektive
poster. Man kan fortfarande hålla höga krav utan att vara uteslutande. Herr
Lindgren som har en mindre sensuell röst nu jämfört med tidigare, påpekar
att det har varit många nyantagna som visat ett intresse för sektionsarbete
men trots det aldrig slutat upp på en post.
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Fröken Jansson Bertheussen tillsammans med Herr Aarflot menar å andra sidan att det finns en anledning till att till exempel PR inte består av
30 olika studenter, arbetet kräver en stabil gruppdynamik. Herr Rågmark
inflikar med det faktum att man inte bör anordna fester (vara med i PR) om
man inte varit på festerna tidigare. På så sätt kan det dröja ett tag innan
nyantagna kommer in i verksamheten på det planet. Herr Inacio avrundar
ämnet med att påpeka att den som vill ändra på något har möjligheten att
skicka in en eller flera motioner.
Ordförande Anderberg är nyfiken på vad sektionsmedlemmarna anser om
en jubelfond där man samlar in lite pengar under en längre tid för att vid
senare tillfälle använda på en större tillställning. Samtliga anser att detta är
en god idé så länge det inte begränsar den pågående verksamheten.
Styrelsen är även nyfiken på vad sektionsmedlemmarna tycker om de senaste
evanemangen med fokus på brunchen och spelkvällen. Alla verkar instämma
på att det är bra aktiviteter, dock att det kanske var olyckligt valda datum
då de både aktiviteterna låg så tätt inpå varandra. Före detta ordförande
Herr Riedberg anser att man kan titta på lite mer utbud kontra efterfrågan.
Finns det andra sätt att undersöka hur efterfrågan ser ut med hjälp av endast enkätundersökningar? Efter de orden från den före detta ordföranden
kan alla instämma i uppfattningen om att brunchen var mycket lyckad. Fröken Jansson Bertheussen tar upp möjligheten att få fart på Crapula eller en
Crapulaliknande grupp som anordnar bruncher och dylikt.

9

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs då alla funderingar verkar ha tagits upp i förgående
punkt 8 Diskussion.

10

Publicering

Samtliga går med på att ett protokoll kan publiceras innehållande de närvarandes namn.

11

Nästkommande möte

Nästa möte kommer hållas efter kommande tentaperiod. Styrelsen manar
alla att värva en extra. Då blir det dubbelt så många till nästa sektionsmöte.
Mer information om exakt datum och tid kommer publiceras inom rimlig
framtid.
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Mötets högtidliga avslutning

Klockan börjar nästan ticka mot midnatt och Ordförande Anderberg avslutar mötet klockan 22:26.

Vid protokollet
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