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Sektionsmöte #3
Måndagen den 13/11 2017, 17:17
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm
1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mötet öppnas av sektionsordförande Eva Bergström klockan 17:21.

1.2

Val av mötesordförande

Sittande ordförande Eva Bergström väljs till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare Matilda Messén väljs till sekreterare.

1.4

Val av rösträknare

Mötet väljer Sara Kyrkander och Andrea Lundkvist till rösträknare.

1.5

Justering av röstlängd

Röstlängden bestäms efter medlemslistan alla röstberättigade har skrivit
upp sig på för att hämta ut en klicker till 19 röstberättigade personer.

1.6

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Mild Kadeepisarn och Nathalie Wehlin väljs till justeringspersoner av mötet
och justeringsdatum sätts till 27:e november.

1.7

Godkännande av dagordning

Mötet väljer att godkänna dagordningen i sin helhet med flytt av punkt 3.3
innan 3.1. Tillägg på punkt 7. ”Val av Vice Fanbärare”.

1.8

Adjungeringar

Övriga THS-medlemmar adjungerar mötet med yttrande- och närvarorätt.
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Mötets behögriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

3

Rapporter

3.1

Frågor till kåren och kåren informerar

THS Ordförande Maria Barami och Simon Edström, chef för utbildningsfrågor, är närvarande. De informerar att det snart är val till nya representanter
för kåren. De har även frågat studenterna vad de tycker om dem nya tentamensreglerna.
Med skolsammanslagningen så har det från kåren utsetts en kontaktperson för varje skola. Gabriella Norman är vår kontaktperson.
Kåren kommer satsa mer resurser på JML-arbete1 .

3.2

Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Sara Kyrkander informerar om lunchföreläsningen den 16/11 och uppmanar
alla att gå.
Andrea Lunkvist berättar att sammanfattningen av JML-enkäten finns att
läsa på sektionens hemsida.
Jonas Stylbäck informerar om frågan angående inköp av en ny bil med Konglig Elektrosektionen.

3.3

Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Sektionens Källarmästare, Anna Kinnander berättar att fakturan för det trasiga handfatet kommer delas lika mellan sektionerna. Hon informerar även
att ytterdörren inte går igen ordentligt så se till att stänga den. Hon berättar
även att snart kan man söka till källarnisse.
Klubbmästare Jennie Andersson informerar om LussePRe den 9e december.
KF-ledamot Jonas Stylbäck har varit på KF2 -möte och informerar om vad
som togs upp.

3.4

Frågor till kansliet och kansliet informerar

Ingen från kansliet är närvarande under mötet.
1
2

JML står för jämställdhet, mångfald och likabehandling.
Kårfullmäktige.
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Propositioner
Bilansvarig

Jonas Stylbäck berättar om den proposition som styrelsen har skrivit. Mötet
går till diskussion och diskuterar propositionen.
Mötet går till val och väljer
att

5
5.1

godkänna propositionen i sin helhet.

Motioner
Jubelgrupp

Jennie Andersson berättar om den motion som hon, tillsammans med Nina
Jansson Bertheussen har skrivit samt berättar varför en grupp som ansvarar
för 10-års jubileet bör finnas.
Eva Bergström berättar om styrelsens motionssvar, att det behövs en arbetsgrupp för detta men att ordförande och budgetansvarig för denna grupp
skall vara öppna att kandidera till. Mötet går till diskussion och diskuterar
motionen och motionssvaret.
Mötet går till val och väljer
att

6

godkänna motionen med styrelsens ändringar.

Namn på fordonsansvarig

Förslagen som skall väljas mellan:
MedMeckare
BilDoktorn
MR-Medteks reparatör
CT-Car Technician
Ambulansvårdare, samt
MULLE MECK, vilket står för: MedTeks Ungefärliga LådbilsLekande Expert Med Elektros CarlaKarl. När röstningen genomförts har Mulle Meck
fått flest röster.
En röstning om vi skall anta Mulle Meck eller inget görs.
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Mötet går till votering och väljer
att

7
7.1

anta namnet Mulle Meck för sektionens bilansvarige.

Val
Val av VINO - Vice Idrottsnämndsordförandde

Henrik Runeskog som söker till posten berättar om sig själv och varför han
vill söka till VINO. Mötet övergår till frågestund.
Mötet går till val och väljer
att

7.2

Henrik Runeskog blir sektionens nya VINO.

Val av Defibrillator

Simon Jenner som söker till posten berättar om sig själv och varför han vill
söka till defibrillator. Mötet övergår till frågestund.
Mötet går till val och väljer
att

7.3

Simon Jenner är sektionens nya defibrillator.

Val av Förfaddrar - Mottagningsansvariga

Matilda Messén och Olivia Messler kandiderar till posten. Valberedningen
ber de sökande att berätta om sig själva och varför de vill vara ansvariga
för mottagningen nästa höst. Mötet övergår snabbt till frågestund och mötesdeltagarna ställer flertalet frågor till kandidaterna om hur de skulle leda
arbetet och hur de skulle förändra mottagningen från tidigare år. De sökande lämnar rummet och mötet övergår i diskussion.
Mötet går till val och väljer
att
Matilda Messén och Oliva Messler är nästa års Mottagningsansvariga.
En justering av röstlängden sker till 23 röstberättigade.

7.4

Val av Vice Fanbärare

Eva Bergström läser upp den nominering styrelsen har skrivit.
Mötet går till val och väljer
att

Terese Karlsson är sektionens blivande Vice Fanbärare.
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Val Ordförande för Jubelgruppen, tillika Tuppen

Emil Ekelund kandiderar på mötet och svarar på mötets frågor. Mötet går
till val och väljer
att

Emil Ekelund blir ordförande för jubelgruppen.

7.6

Val av budgetansvarig för Jubelgruppen, tillika Guldhöna

Nina Jansson Bertehussen kandiderar genom valberedningen.
Mötet går till val och väljer
att
gruppen.

8

Nina Jansson Bertheussen blir budgetansvarig för jubel-

Övriga frågor

Inget övrigt att ta upp.

9

Publicering

Mötet godkänner att protokollet publiceras på hemsidan i sin helhet.

10

Nästkommande möte

Nästkommade möte planeras att hållas i mars eller april, ett exakt datum
kommer att bestämmas senare.

11

Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Eva Bergström avslutar mötet 18:57.

Vid protokollet
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Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Eva Bergström
Ordförande
Sektionen för MiT
THS
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