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Måndag den 9/2, 18:00:00
å Osquars Backe 12, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordförande Anderberg öppnar mötet klockan 17:52 vilket innebär åtta mi-
nuter tidigare än planerat. Detta p̊a grund av att samtliga verkar vara p̊a
sin plats.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Louise Anderberg väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionssekreterare Mattias Fendukly väljs till mötessekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Fröken Danell Lindström anmäler sig frivilligt till att bli rösträknare. D̊a
herr Andersson verkar ätit upp sin middag som serverades innan SM:et no-
minerar sekreterare Fendukly honom till att bli den andra rösträknaren.
Nomineringen godtas motvilligt och herr Andersson slutar upp som rösträk-
nare tillsammans med fröken Danell Lindström som sprudlar av glädje!

1.5 Justering av röstlängd

Efter tre hedersamma försök kommer rösträknarna fram till att det är 22
röstberättigade sektionsmedlemmar i lokalen.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Av enkelhets skull väljs herr Andersson och fröken Danell Lindström, som
redan är i farten, som justerare. Justeringsdatumet sätts tv̊a veckor fram̊at,
den 23:e februari.

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes av samtliga mötesnärvarande.
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1.8 Adjungeringar

Ett antal medlemmar fr̊an Elektrosektionen, Fredrik Abele och Tove Johans-
son fr̊an THS centralt samt PR adjungerar mötet. Samtliga f̊ar närvaro- och
yttranderätt.

2 Mötets behöriga utlysande

Mötets närvarande anser att mötet är behörigt utlyst. Mötet g̊ar vidare i
dagordningen.

3 Rapporter

3.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Vice Ordförande Larsson börjar informera mötet om det ledningsgruppsmöte
hon nyligen närvarat p̊a. Där konstaterades det bland annat att STH gällan-
de ekonomin haft ljusare tider. Detta är dock inget som p̊averkar utbildning-
en. Fröken Larsson fortsätter att berätta om det nya huset i Flemingsberg
som kommer st̊a klart nästa år i juni. Huset kommer ha det oerhört coola
namnet Technology for Health. D̊a MiT kommer dela huset med bland an-
nat RKH1 och högskoleingenjörerna fr̊an Haninge berättar fröken Larsson
att CNS haft kontakt med dessa för att starta väl fungerande samarbete
sektionerna mellan. Fröken Larsson avslutar sitt med att berätta att Helen
Ågren har tjänsteledigt vilket innebär att eventuella fr̊agor till Ågren kan
mejlas till studievägledarens funktionärsadress, SVL@sth.kth.se.

Därefter tar fröken Ordförande Anderberg över talan och berättar att hon
nyligen medverkat p̊a OR2 där det bland annat talades om hur en sektions-
ordförande ska bete sig under en mandatperiods respektive olika perioder.
Hon berättar även att det är fritt fram för sektionsmedlemmarna att söka till
THS k̊arstyrelse fram till den 25:e februari där THS valberedning kommer
arbeta för att f̊a fram rimliga kandidater. Ordförande Anderberg berättar
även att det kommer arrangeras ett öppet CNS-möte där alla sektionens
medlemmar är välkomna. Ett fast datum är ej bestämt än, fröken Ander-
berg återkommer om det.

Ledamot Svensson berättar därefter om kommande alumnikväll nu p̊a ons-
dag3 där flera alumner kommer för att bland annat berätta om deras nu-
varande arbete. Baren kommer st̊a öppen och det kommer dessutom vara
smaskiga hamburgare till salu. Hon avslutar med att berätta kort om FFS4

där hon nyligen blivit ledamot.

1Röda Korsets Högskola
2Ordförander̊ad
3läs mötesdag m̊andag den 9/2-2015
4Flemingsbergs Förenade Studentk̊arer
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3.2 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Fröken Larsson börjar informera som ledamot i KF5 som är THS högsta
beslutande organ, lite som Sveriges riksdag, nästan i alla fall. Hon berättar
att hon förra veckan medverkade p̊a ett möte med KF där det bland annat
behandlades en misstroendeförklaring som inte gick igenom. Vidare berättar
fröken Larsson att hon nu mera är med i THS valnämnd vilket innebär att
de som är intresserade av att arbeta inom THS kan höra av sig till fröken
Larsson.

Fröken Danell Lindström tar över talan och berättar att hon fr̊an sektio-
nens valberedning h̊aller p̊a att planera inför kommande valmässa. Valmäs-
san kommer h̊allas inom snar framtid i Flemingsberg där det kommer finnas
broschyrer och fullt med information till den som önskar. Om n̊agon känner
suget att kandidera till n̊agon post i PNS eller CNS kan man höra av sig till
n̊agon i valnämnden där fröken Danell Lindström, herr Andersson och fröken
Adolfsson ing̊ar. Majoriteten av posterna i PNS och hela sektionsstyrelsen
ska ersättas inom en snar framtid.

Källarmästare herr Söderlund fr̊an Källargillet flikar in kort och berättar
att det är bra om de som drar ut sladdarna till maskinerna även stoppar in
dem igen d̊a vissa anser att maskinerna för allt för mycket oljud.

3.3 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Fröken Johansson och herr Abele fr̊an centrala THS ställer sig upp och bör-
jar med att presentera sig själva. De informerar därefter om ett cocktailparty
som kommer h̊allas den 28:e mars. P̊a fr̊agan vad ett cocktailparty är svarar
herr Abele att det är en stor megafest p̊a k̊aren där alla engagerade bjuds
in. Biljettpriset ligger omkring 200 - 300 kr.

Fröken Johansson fortsätter att berätta om sökandet av en ny k̊arledning
som kommer tillsättas i juni. Vidare berättar hon om THS JML-arbete och
att det bland annat kommer anordnas ett JML-r̊ad den 19:e februari. Te-
mat för det mötet kommer vara normer. Alla som känner för att närvara är
välkomna.

Herr R̊agmark är nyfiken p̊a om det kommer gunga mycket p̊a cocktail-
partyt varp̊a herr Abele konstaterar att s̊a kommer vara fallet och att det
kommer vara bra skit.

3.4 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet närvarande.

5K̊arfullmäktige
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4 Propositioner

4.1 Proposition ang̊aende JML-ansvarig

Fröken Jansson Bertheussen tar kommandot och läser upp propositionen.
Hon berättar att styrelsen tillsammans med nuvarande JML-ansvarig fröken
Lindqvist kommit fram till att det är mer fördelaktigt att ha JML-ansvaret
centralt i en sektion för att förhoppningsvis ge JML-arbetet mer tyngd. Med
andra ord, lägga JML-anvaret p̊a en styrelsemedlem.

Herr Aarflot anser att det verkar vara en god idé och delar med sig av
positiva erfarenheter fr̊an Elektrostyrelsen. D̊a inga riktiga fr̊agor eller dis-
kussioner verkar vara aktuella g̊ar mötet direkt till beslut och beslutar

att propositionen godtas i sin helhet.

4.2 Proposition ang̊aende FøF

Fröken Jansson Bertheussen fortsätter även här att h̊alla i kommandot. Hon
läser upp propositionen och berättar att hädanefter ska till exempel inte den
ena framröstade Fø Fen vara huvudansvarig för det ekonomiska arbetet. Det
ska med andra ord vara ett samlat ansvar för de tv̊a som är Fø Foch detta
gäller samtliga fr̊agor.

D̊a votering av Fø Finte ska g̊a till som övriga poster enligt styrelsens pro-
position anser herr Trowald att denna typ av votering förs in i reglementet
istället för att vara nedskriven i propositionen. Han yrkar med andra ord för
att propositionen röstas igenom med borttagande av den sista attsatsen och
att voteringssättet istället är nedskrivet i reglementet.

Fröken Danell Lindström undrar hur mycket ekonomiansvar tidigare Sn̊alFø F
haft varp̊a fröken Jansson Bertheussen svarar att Sn̊alFø Finte haft ett stör-
re ekonomiskt ansvar d̊a huvudansvaret ligger p̊a Elektrosektionens mottag-
ningsansvariga.

D̊a ingen har n̊agot vidare att diskutera väljer fröken Ordförande Ander-
berg att ta mötet till beslut. Det st̊ar tv̊a förslag mot varandra där det ena
förslaget är styrelsens proposition och det andra förslaget är propositionen
med herr Trowalds yrkande om borttagen sista attsats. D̊a samtliga anser
att herr Trowalds yrkande är det rimligaste f̊ar det förslaget samtliga röster.
Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att propositionen godtas med borttagande av den sista attsatsen.
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4.3 Proposition ang̊aende Stadgar

Fröken Ordförande Anderberg läser upp propositionen gällande stadgeänd-
ringen. Hon berättar att styrelsen g̊att igenom de gamla stadgarna för att
revidera till en ny bättre version av stadgar. De flesta ändringarna best̊ar
av spr̊ak- och grammatikrättelser.

Herr Aarflot undrar vad ordet ”kvali” innebär, det är nämligen s̊a att detta
främmande ord används i punkt 1.17 Utträde och upplösning. Fröken Lar-
sson säger att det är n̊agot som sekreterare Fendukly vet. Herr sekreterare
Fendukly har dock ingen aning. Det uppst̊ar oreda i salen varp̊a fröken Ord-
förande Anderberg lugnar ned. Fröken Larsson yrkar därefter p̊a att ”kvali”
byts ut mot ordet ”enhällighet” som egentligen ska st̊a där det felaktiga or-
det är. Med andra ord, ett tilläggsyrkande i nuvarande proposition med en
extra attsats.

Herr R̊agmark p̊apekar att han anser det vara positivt att ordet ”kvali” byts
ut. Innan voteringen börjar berättar fröken Ordförande Anderberg att mötet
nu st̊ar inför originalpropositionen eller propositionen med fröken Larssons
tilläggsyrkande.

Rösträknarna kliver fram för att se vilken proposition som f̊ar flest röster.
Voteringen slutar i att propositionen med fröken Larssons tilläggsyrkande
vinner. Mötet g̊ar till beslut och beslutar

att propositionen godtas med tillägg av en sista attsats.

4.4 Proposition ang̊aende Reglemente

Vice Ordförande fröken Larsson läser upp propositionen gällande ändring-
arna av sektionens reglemente. Hon berättar att till skillnad fr̊an stadgarna
kan reglementet röstas igenom p̊a endast ett SM.

Herr Abele undrar hur reglementet ska röstas igenom d̊a det krävs ytterliga-
re ändring i reglementet enligt propositionen ang̊aende Fø F. Fröken Larsson
svarar och konstaterar att ett tilläggsyrkande räcker för att rösta igenom
reglementet med ändringen fr̊an propositionen ang̊aende Fø F.

Herr Trowald anser att det kan vara bra att hela punkt 11 Val i regle-
mentet skrivs om vilket skulle innebära att ett tilläggsyrkande inte räcker.
Det uppst̊ar en diskussion kring huruvida propositionen ska bordläggas till
nästa SM. Fröken Larsson föresl̊ar d̊a att hela propositionen avsl̊as för att
sedan rösta igenom en nyare version av reglementet vid nästa SM.

Ordförande Anderberg förtydligar inför voteringen. Hon berättar att pro-
positionen nu ska röstas igenom med revidering inför nästa SM om medlem-
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marna vill. I andra fall f̊ar propositionen avsl̊as vilket innebär att styrelsen
framför en helt ny proposition vid nästa SM. Rösträknarna kliver däref-
ter fram för att avgöra om propositionen f̊ar tillräckligt med mandat. Efter
voteringen kan rösträknarna konstatera att ett avslag fick majoritet vilket
innebär att styrelsen f̊ar framföra en ny proposition vid nästa SM. Mötet
beslutar

att propositionen avsl̊as.

5 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

6 Publicering

Samtliga g̊ar med p̊a publicering av mötets protokoll.

7 Nästkommande möte

Fröken Ordförande Anderberg berättar att nästa SM kommer vara Val-SM
där nästan samtliga förtroendeposter ska väljas p̊a nytt. Den 26:e mars pla-
neras det att h̊allas. D̊a kommer även stadgarna kunna röstas igenom. En
ny proposition ang̊aende reglementet kommer ocks̊a föresl̊as.

8 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Anderberg avslutar mötet 47 minuter efter mötesstarten. Det
innebär klockan 18.39
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