Höstmöte #2, HT 2016
Tid: Fredagen den 17 november, kl 17.15
med fortsättning lördagen den 18 november, kl. 13.00
Plats: Vasa A

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas.
§ 2. Val av mötesordförande
Vincent Brigel väljs enhälligt till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Julia Burman väljs enhälligt till mötessekreterare.
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, samt två rösträknarsuppleanter
Anton Norlander och Jonathan Boman väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
Stina Ströby och Erika Ramér väljs till rösträknarsuppleanter.
§ 5. Godkännande av dagordning
Den ändrade dagordningen godkänns.
§ 6. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.
§ 7. Adjungeringar
Fredrik Forsgren och Joel Ahnvik röstas in med talarrätt men inte rösträtt.
§ 8. Information från Styrelsen
Ordförande: Nästa vecka konferens i Linköping för att träffa andra I-styren. Arbetar med att
sammanfatta året och överlämning inför nästa år.
SNI ordförande: Berättar om pluggfrukosten.
Alumniansvarig: Berättar om avslutningen av interna mentorskapsprogrammet.
Kassör: Berättar om hur sektionen ligger till ekonomiskt. Sektionen kommer gå back
14’000kr i resultat.

§ 9. Information från Kåren
Jonas, sektionens kårkontakt, är här och informerar om sökperioden inte bara till sektionen
utan även kårens kommittéer. Glöm inte att anmäla er till tentorna. Valnämnden och
valberedningen söker medlemmar. Poolen är snart öppen igen.
Fråga: Varför renoverades inte taket också?
Svar: Det var inte i praktiskt behov av det.
§ 10. Information från I-programmet- punkt struken
§ 11. Ansvarsfrihet från tidigare år
§ 12. Val av revisorer
Revisorerna skall granska sektionens bokföringen för att se till att utgifterna är enligt
sektionens ekonomiska policies, att bokföringen är väl utförd, och att verksamheten är bra
skött. Dessa får inte ha någon koppling till pågående kommittéaktiviteter. Sektionen har
lekmannarevisorer som lär sig arbetet. Idag väljer vi in revisorer som skall granska
verksamhetsåret 2018.
De nominerade är Julia Gustafsson och Fredrik Ingelsson.
Fråga: Vad gör de egentligen?
Svar: Granskar alla sektionens transaktioner.
Fråga: har de accepterat nomineringen?
Svar: Ja.
De nominerade väljs in enhälligt.
§ 13. Motioner
§ 14. Propositioner
14.1 Proposition angående bilfond
Kassören har skrivit en propostion om att upprätta en bilfond.
Bakgrund:
Vår före detta sektionsbil, Sally, råkade ut för omfattande skador under hösten 2015. Nuvarande bil,
Pantzarvagnen, köptes in och fick sitt namn av denna händelse. Tack vare ett generöst försäkringsbolag
behövde sektionen endast lägga ca 100 000 SEK för att köpa bilen. Det är oundvikligt att en ny bil i
framtiden kommer att behöva köpas in. När det händer är osäkert men det finns i dagsläget inget direkt
tänk om hur det ska behandlas. Även större oväntade utgifter för bilen, så som större reparationer kan
lämpligen täckas av denna fond. Uttag ur fonden kommer endast kunna ske genom omröstning på
sektionsmöte, likt för sektionens övriga fonder.
Yrkande:
att en fond, liknande jubileeumsfonden, med namnet bilfonden upprättas av kassören i sektionsstyrelsen
att 10 000 kr avsätts till fonden varje år
Fråga: När är den första insättningen avsedd att göras?
Svar:  I början på nästa år, om stora reparationer kommer måsta göras kommer inga pengar
sättas in.
Propositionen godkännes i sin helhet.

14.2 proposition angående placering i fonder.
Bakgrund.
Sektionen har en jubileumsfond till vilken 10 000 SEK avläggs årligen för att finansiera varje 10
årsjubileum. I dagsläget är inte dessa pengar placerade i någon fond, utan endast öronmärkta. I och med
detta syftar styrelsen till att placera dessa 30 000 SEK i fonden SEB Strategifond Defensiv Lux. I dagsläget
bär Sektionsfonden samma placering. Propositionen föreslår även att detta gäller kommande år, så att den
årliga placeringen inte ska behöva röstas igenom årligen.
Yrkande
att jubileumsfonden placeras i fonden SEB Strategi Defensiv Lux, i år och kommande år
Fråga: Hur ser risken på?
Svar: I den allmänna riskskalan är den en 3 av 7, låg för att vara storbanks strategifond.
Fråga: När är det insättningar som ska sättas in?
Svar: 30’ finns i år och 10’ kommande år. Förtydligande på yrkandet
Fråga: Hur stor har den historiska avkastningen varit?
Svar: 7% totalt. Detta på grund av att vi inte vill ta ekonomiska risker och vi har en kort
planeringshorisont.
Fråga: Varför inte förvalta i räntefond?
Svar: Lättare att underhålla med alla konton på samma ställe.
14.3 Propositon angående reglementesändring
Bakgrund, Niklas presenterar propositionen. Under hösten har styrelsen reviderat
instruktionerna för samtliga kommittéer och för att efterlikna denna revidering läggs proposition
upp för att ändra reglementet.Se proposition bifogar längst ned.
Fråga: varför “företrädesvis” fyra ledamöter?
Svar: För att snabbt kunna ändra antalet under ett sektionsmöte.
Fråga: Angående de instruktioner som ändrades i veckan kan ni förklara dem?
Svar: Vi kommer att gå igenom dem på mötet, de finns på hemsidan och protokollet går ut i
Onsdagsmailet.
Fråga: Innefattar uthyrning av bilen även fakturering?
Svar: Ja.
Yrkande på att direktjustera propositionen 14.3 godkännes av mötet. Det vill säga
reglementesändringen börjar gälla direkt.
Valberedningen informerar om invalet inför kommande punkter.
Klockan startar när framförandet börjar.

§ 15. Val av en ordförande till presidiet tillika styrelsen
Nominerad är Jacob Hellke.  Valberedningen motiverar nomineringen.
Jacob presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Jacob:
Fråga: Hur kommer du som ordförande i styrelsen tackla för-och nackdelarna i att potentiellt
sitta i en styrelse med många föredetta nollk.
Svar: Vill skapa en ny grupp och gemenskap, inte vara nollk och resten.

Fråga: Vad har du för visioner?
Svar: Inkludera resterande, icke kommittéaktiva sektionsmedlemmar.
Fråga: vad kan du ta från andra sektioner?
Svar: Sett bland annat på aspningen på andra sektioner och vill efterlikna dem.
Fråga: Hur ser du på delegera vs. att själv ta tag i projekten.
Svar: främst delegering.
Jacob Hellke (960712-xxxx) väljs in enhälligt till sektionsordförande tillika firmatecknare
tillsammans med kassören.
§ 16. Val av vice ordförande till presidiet tillika styrelsen
Nominerad är Oscar Wiss. Valberedningen motiverar nomineringen.
Oscar håller en kort presentation. Mötet öppnas upp för frågor.
Frågor om ansvaret som vice behandlas samt hur han kommer hantera att vara opartiska
som Styrelse vid frågor gällande nästa års INollK.
Det öppnas upp för personlig diskussion.
Den nominerade väljs in enhälligt.
§ 17. Val av kassör till presidiet tillika styrelsen
Platsen är vakant. Självnominerad är Carl Christensen.
Carl håller en kort presentation. Valberedningen läser upp profilen. Carl lämnar rummet, det
öppnas upp för personlig diskussion.
Den nominerade, Carl Christensen (960422-xxxx) väljs in enhälligt till kassör tillika
firmatecknare tillsammans med sektionsordförande Jacob Hellke.
§ 18. Val av kommunikatör till styrelsen
Nicole Stengård Tamm är nominerad. Valberedningen håller en motivering om
nomineringen. Nicole håller en kort presentation. Nicole svarar på frågor.
Det öppnas upp för persondiskussion.
Den nominerade väljs in enhälligt.
§ 19. Val av alumni- och integrationsansvarig till styrelsen
Platsen är vakant.En självnominering : Emil Svensson. Emil presenterar sig kort och varför
han inte valt att söka posten tidigare. Öppnas upp för frågor. Emil går ut, det öppnas upp för
persondiskussion. Valberedningen läser upp kravprofilen.
Den nominerade väljs in enhälligt.
§ 20. Val av studenternas arbets- och miljöombud till styrelsen

Det finns en nominerad: Johanna Carlqvist. Valberedningen läser upp motiveringen till
nomineringen. Johanna presenterar sig kort. Johanna lämnar rummet och det öppnas upp

för persondiskussion.

Den nominerade väljs in enhälligt.
§ 21. Val av socialt ansvarig till styrelsen
Nominerad: Anton Norlander. Valberedningen läser upp motiveringen till nomineringen.
Anton presenterar sig kort. Det öppnas upp för frågor. Anton lämnar rummet och det öppnas
upp för persondiskussion.

Den nominerade väljs in enhälligt.
§ 22. Val av IT-ansvarig till styrelsen
Platsen är vakant. Inga sökande. Förslag att bordlägga punkten till efter punkt 34. Beslutet
godkännes.
§ 23. Val av utbildningsansvarig till styrelsen tillika ordförande i studienämnden
Platsen är vakant. Två självnomineringar: Elias Larsson, Thea Emilsson. Inga
förstahandssökningar. De både presenterar sig kort var för sig. Valberedningen läser upp
kravprofilen kort först.
Elias börjar med att presentera sig kort. Mötet öppnas upp för frågor.
Thea börjar med att presentera sig kort. Mötet öppnas upp för frågor.
Mötet öppnas upp för persondiskussion.
Röstning genomförs.
Thea Emilsson väljs in.
§ 24. Val av arbetsmarknadsansvarig till styrelsen tillika ordförande i
arbetsmarknadskommittén
Nominerad: Erik Bäcknäs. Valberedningen motiverar nomineringen. Erik presenterar sig
kort. Mötet öppnas upp för frågor. Persondiskussion öppnas upp.
Den nominerade väljs enhälligt in.
Vi går till övriga frågor direkt §36.
Yrkande på att flytta invalet av i-armar och SNI till de första punkterna för morgondagen.
Motyrkande är att behålla dagordningen likt den är vid öppnandet av dagens möte.
Båda yrkandena tas tillbaka och bordläggs tills öppnandet av morgondagens del av mötet.
Går tillbaka till §22, val av IT-ansvarig. Valberedningen ombeds att läsa upp kravprofilen.
Mötet ajourneras till morgondagen kl.13.00.
Lördagen 18 november kl. 13:00
Vi går tillbaka till §7 Adjungeringar.

Gustav-Larsson Utas röstas in med närvarorätt, förslagsrätt och talarrätt.
Yrkande att alla tidigare adjungeringar, Joel Ahnvik och Fredrik Forsgren, röstas in med
samma rättigheter. Yrkandet godkännes.
Vi återgår till punkt 5. Godkännande av dagordningen. Ordningen av invalen har förändrats.
Den nya dagordningen godkänns.
§ 22. Val av IT ansvarig till Styrelsen.
Platsen är vakant. Valberedningen läser kravprofilen. Theodor Stenhammar självnominerar
sig. Theodor presenterar sig kort. Mötet ställer frågor.
Theodor väljs in enhälligt.
§ 25. Val av mottagningskommitté, varav en ordförande och en kassör
INollKs verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
- Ordförande
Malin Rydén är nominerad. Valberedningen läser motiveringen. Malin presenterar sig kort.
Mötet ställer frågor till Malin.
Den nominerade väljs enhälligt in.
- Kassör
Johan Bonnedahl är nominerad. Valberedningen läser motiveringen. Johan presenterar sig
kort. Mötet öppnas upp för frågor. Ingen personlig diskussion.
Den nominerade väljs in enhälligt.
- Ledamöter
Nominerade:
- Olivia Forsselius
- Agnes Oskarsson
- Edvin Hansson
- Johanna Åberg
- Teodor Linder
- Anton Rödholm
Valberedningen motiverar nomineringarna.
Självnomineringar:
● Otto Eliasson
● Lorenzo Björck
● Sarah Simon
● Astrid Martinsson
● Clara Ottosson
● Tove Lind
De 12 håller framföranden och svarar på frågor. Därefter följer allmän diskussion utan

kandidaterna närvarande.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i mottagningskommittén:
- Olivia Forsselius
- Agnes Oskarsson
- Edvin Hansson
- Johanna Åberg
- Teodor Linder
- Anton Rödholm
§ 26. Val av idrottskommitté, varav en ordförande och en kassör
- Ordförande
Axel Emanuelsson nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till ordförande.
- Kassör
Johan Karlsson är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade är
inte närvarande, en video visas upp.
Den nominerade väljs enhälligt till kassör.
- Ledamöter
Nominerade:
- Alva Engdahl
- Jakob Hendén
- Henry Persson
- Maja Mueller
- Andreas Hawerman
Självnomineringar:
● Tilda Uddenstig
● Andreas Andersson
● Henrik Holmström
● Joonas Halmkrona
● Jesper Lundgren
● Linnea Wranå
Valberedningen motiverar nomineringarna.
De 11 håller framföranden och svarar på frågor. Därefter följer allmän diskussion utan

kandidaterna närvarande.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i idrottskommittén:
- Alva Engdahl
- Henry Persson
- Andreas Hawerman
- Tilda Uddenstig
- Linnea Wranå
§28 Val av arbetsmarknadskommitté, varav en kassör, en projektledare för I-dagen och en
projektledare för I-Academy.
I-Armars “verksamhet” åläggande ur deras instruktioner läses upp.
- Kassör:
Alex Tang är nominerad. Valberedningen presenterar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. Mötet öppnas upp för frågor.
Den nominerade väljs enhälligt till kassör i arbetsmarknadskommittén.
- Projektledare I-dagen
Linnea Fransson är nominerad men ej på plats. Valberedningen läser upp motiveringen. Ett
kort meddelande från Linnea läses upp.
Den nominerade väljs enhälligt till projektledare för I-dagen i arbetsmarknadskommittén.
- Projektledare I-Academy
Platsen är vakant. Valberedningen presenterar  kravprofilen. Erika Ramér är självnominerad.
Erika presenterar sig själv kort.
Den nominerade väljs enhälligt till projektledare för I-Academy i arbetsmarknadskommittén.
- Ledamöter
Fem nominerade:
- Adrian Svanqvist
- Filippa Johnsen
- Philip Viktorsson
- Sam Elfström
- Malin Ramström
Självnominerade:
- Mathias Magnerius
- Lorenzo Björck

De sju presenterar sig själva kortfattat och svarar på frågor.
En sluten votering hålls. Följande väljs in till ledamöter:
- Filippa Johnsen
- Philip Viktorsson
- Sam Elfström
- Malin Ramström
- Lorenzo Björck
§ 27. Val av PR-kommitté, varav en ordförande och kassör
- Ordförande
Sanna Dahlqvist är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till ordförande.
- Kassör
Ossian Holmström är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till kassör.
- Ledamöter
Nominerade:
Daniela Paulsson
Johanna Lindén
Hanna Schér
Leonard Harder
Linus Van Ginhoven
Självnomineringar:
Ida Holmén
De sex håller framföranden och svarar på frågor. Därefter följer allmän diskussion utan
kandidaterna närvarande.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i PR-kommittén:
Daniela Paulsson
Johanna Lindén
Hanna Schér
Leonard Harder
Linus Van Ginhoven

§ 29. Val av sexmästeri, varav en ordförande och en kassör
- Ordförande
Martin Lillö är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen.
Den nominerade presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till ordförande.
- Kassör
Eric Johansson är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till kassör.
- Ledamöter
Nominerade:
Erika Nyström
Hanna Bergland
Adam Ingemarsson
Anna Ivarsén
Leonard Hedenblad
Adnan Deumic
Ebba Richnau
Självnomineringar:
Jacob Cahn
Jakob Sikström
Otto Eliasson
Ida Holmén
De elva håller framföranden och svarar på frågor. Därefter följer allmän diskussion utan
kandidaterna närvarande.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i sexmästeriet:
Erika Nyström
Hanna Bergland
Adam Ingemarsson
Anna Ivarsén
Leonard Hedenblad
Otto Eliasson
Ebba Richnau
§ 34. Val av fotokommitté, varav en ordförande och en kassör
-

Ordförande

Inga sökande, två självnomineringar: Ella Karlsson och Adam von Hoewijk.
Valberedningen läser kravprofilen.
Ella presenterar sig kort följt av frågor.
Adam presenterar sig kort följt av frågor.
Ella väljs enhälligt till ordförande.
{Går tillbaka till punkt §7, Adam Assadi adjungeras in med samma rättigheter som tidigare
adjungeringar)
- Vice ordförande
Posten är vakant. Valberedningen förtydligar att ingen sökt posten. Valberedningen berättar
kravprofilen.
Maja Berglund, Henrik Holmström och Tilda Wenäll självnominerar sig.
De självnominerade presenterar sig själva. En kort frågestund hålls efter varje person.
Tilda Wenäll väljs enhälligt till vice ordförande.
-

Ledamöter

Samtliga platser är vakanta.
Självnomineringar:
Adam von Hoewijk
Henrik Holmström
August Söderström
John Gabrielsson
Isac Boman
Maja Berglund
Gabriel Javebrink (ej närvarande, videofilm)
De sju håller framföranden och svarar på frågor. Därefter följer allmän diskussion utan
kandidaterna närvarande.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i fotokommittén:
Adam von Hoewijk
Henrik Holmström
Isac Boman
Maja Berglund
§ 31. Val av internationaliseringskommitté, varav en ordförande, en kassör och en Local
responsible

- Ordförande
Mattias Carlsson är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till ordförande.
- Kassör
Max Sonnelid är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till kassör.
- Local responsible
Alfred Arvidsson är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till local responsible.
- Ledamöter
Nomineringar:
Samuel Wallson
Erik Torsensson
Tobias Karlsson
och en plats vakant
Självnomineringar:
Markus Turesson
Kevin Kullgren
Valberedningen motiverar nomineringarna.
De sökande presenterar sig kort vilket efterföljs av en kort frågestund för varje person.
Efter sluten votering väljs följande ledamöter in till ESTIEM-styrelsen:
Markus Turesson
Tobias Karlsson
Samuel Wallson
Kevin Kullgren
§ 35. Val av studienämnd varav en vice ordförande, en kassör, en eventansvarig och en
masteransvarig
Vice ordförande
Nominerad är Hedda Wingårdh. Valberedning läser upp motiveringen till nomineringen.
Hedda presenterar sig. En kort frågestund hålls.
Hedda väljs in enhälligt till vice ordförande.

Eventansvarig
Johanna Carlqvist är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Johanna
presenterar sig kort. En kort frågestund hålls.
Johanna väljs enhälligt till eventansvarig.
Masteransvarig
Platsen är vakant men en självnominering har inkommit. Nikitha Bhushi är inte på plats men
ett kort mail läses upp.
Nikhita röstas enhälligt in till platsen som masteransvarig.
Ledamot(I2)
Plasterna (2st) är vakanta. Två självnomineringar, John Ekman och Oscar Östberg.
De två röstas enhälligt in.
§ 30. Val av dryckes- och kulturkommittén, varav en ordförande och en kassör
- Ordförande
Karolina Kärnsund är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till ordförande.
- Kassör
Johan Hegardt är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till kassör.

- Ledamöter
Nominerad:
Cecilia Michelsen
Simon Ekström
Eric Jonsson
Alfred Kjeller
och en vakant plats
Självnomineringar:
William Gerle
Jacob Cahn
Adnan Deumic
De sju presenterar sig själva kortfattat. En kort frågestund hålls.

Efter sluten votering genomförs. De fem personerna som väljs till ledamöter i dryckes- och
kulturkommittén är:
Cecilia Michelsen
Simon Ekström
Eric Jonsson
Jacob Cahn
Adnan Deumic
§ 32. Val av sektionstidning, varav en ordförande och en kassör
- Ordförande
Sanna Lindblom är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till ordförande.
- Vice ordförande
Ella Dehn är nominerad.   Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Ella Dehn väljs enhälligt till vice ordförande.
- Ledamöter
Nominerade:
Johan Härdig
Sara Hillström
Hedda Wingårdh
Amanda Pernald
Nils Netz
Louise Larsson
Valberedningen läser den eftersökta karaktären och motivering till nominering.
De sex presenterar sig själva kortfattat.
Mötet beslutar att välja in de sex personerna i klump.
De sex personerna väljs enhälligt till ledamöter i sektionstidningen.
§ 33. Val av rustmästeri, varav en ordförande och en kassör
- Ordförande
Linnea Gustafsson är nominerad. Valberedningen motiverar nomineringen. Den nominerade
presenterar sig själv. En kort frågestund hålls.
Den nominerade väljs enhälligt till ordförande.

- Kassör
Platsen är vakant. Valberedningen berättar att ingen sökt.
En självnominering finns, Ludvig Lindell.  Ludvig presenterar sig själv kort.
Ludvig väljs enhälligt in till kassör.
- Ledamöter
Platserna är vakanta (5st).  Valberedningen berättar att ingen sökt.
Självnomineringar:
Tove Lind
Jesper Lundgren
De självnominerade presenterar sig själv kort. En frågestund hålls.
Tove och Jesper röstas enhälligt in till ledamöter för rustmästeriet.
§ 36. Övriga frågor
Information om att det kommer ske ett fyllnadsval av rustmästeriet. Fyllnadsvalet sker
genom vanliga valberedningsprocesser men invalet sker på ett styrelsemöte.
§ 14. Mötets avslutande
Mötet avslutas 01.04 efter totalt 16 timmar.
Vid protokollet

Mötesordförande

____________________________
Julia Burman

____________________________
Vincent Brigel

Justerare

Justerare

____________________________
Jonathan Boman

____________________________
Anton Norlander

