Höstmöte #2, HT 2018
Tid: F
 redagen den 30:e november, kl 17.15
med fortsättning lördag 1:a december kl. 13.00.
Plats: V
 asa A
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17.30.
§ 2. Val av mötesordförande
Annie Evaldsson väljs in till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Nicole Stengård Tamm väljs in enhälligt till mötessekreterare.
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
David Welander och Edvin Hansson nomineras till justeringspersoner tillika
rösträknare.
David Welander och Edvin Hansson väljs in till justeringspersoner tillika
rösträknare.
Sanna Lindblom och Leonard Hedenblad nomineras till rösträknarsuppleanter.
Sanna Lindblom och Leonard Hedenblad väljs in till rösträknarsuppleanter.
§ 5. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.
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§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet, men under mötets gång kom den att
ändras samt vissa punkter togs upp igen. I den tidigare utskickade
dagordningen var godkännande av dagordning § 5. och mötets behöriga
utlysande § 6. Dock behandlades de i ordningen som står i protokollet så det
gjordes ett avsteg från dagordningen här.
§ 7. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§ 8. Information från I-programmet
Inga representanter från I-programmet var på plats.
§ 9. Information från Kåren
Fredric Furborg är på plats, kontakt för I-sektionen och husansvarig i
studentkåren. Fredric presenterar sig kort. Han tackar för deltagandet i
Studentrösten. Resultatet av kårens frågor kommer presenteras i kårhuset
inom kort. Han uppmanar alla att svara på ATEC-enkäten som finns på
mailen. Även medlemsundersökningen från Chalmers studentkår som
kommer upp framöver. Sök även alla kårföreningar som har öppen ansökan
nu och även kårledningen sedan. Slutligen uppmanar han alla att komma på
Luciafirandet i kårhuset.
§ 10. Information från Styrelsen
Jacob, Ordförande: Jacob är nöjd med sitt år i Styrelsen. Har arbetat med
överlämningar, aspningen och möten med olika personer sen senaste
sektionsmötet.
Oscar, Vice ordförande: Aspningen kom och gick, i år med några förändringar.
Bland annat glesades evenemangen ut för att lämna mer tid till personliga
livet. Kommer utvärdera detta när dammet lagt sig. Planerar inför en gedigen
och långt mer utförlig överlämning för Styrelsen och därmed reviderat
överlämningspolicyn för att förbättra kontinuiteten i kommittéer med en nu
gemensam skriftlig överlämning. Hägringssamtal
Calle, Kassör: Calle presenterar hur ekonomin ser ut för tillfället. Det finns
drygt 7000kr kvar i äskningspotten, mer information om hur du äskar finns på
hemsidan. I dagsläget går sektionen plus, men det kommer att förändras
innan året är slut. Slutgiltiga resultatet presenteras på Vårmöte #1
Nicole, Kommunikatör: Varit på I-Konfen, samordnat PR-arbetet inför
aspningen, testar Bonsai Pay inför sektionens dag, propositionen om
Onsdagsmailet och skrivit Onsdagsmail, fixat inför Musikhjälpen och annat
kul PR-arbete
LIKA: FIKA med LIKA på internationella mansdagen med en tävling och
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planerar en tjejkväll för gymnasielever tillsammans med Rekryteringsgruppen
Thea, Utbildningsansvarig: Har haft aspning för SNI. Sett till att alla svarat på
kursutvärderingarna genom att locka med ett tårtkalas som ettorna sedan
vann.
Johanna, SAMO: Varit på skyddsrond i Vasas lokaler tillsammans med Anton.
Arbetat mycket med Sektionens dag. Sedan har hon även arbetat med
Musikhjälpen tillsammans med Nicole och Thea.
Anton, Socialt ansvarig: Arbetat med hägringssamtalen tillsammans med
Oscar, med lokalerna i Bond samt skyddsronden. Renoveringen av
Styrelserummet är klar. Anton presenterar även projektet med upprustningen
av Datagatan, om du vill vara med att påverka det så kontakta Jacob Hellke.
Theo, IT-ansvarig: Arbetat med hemsidan och röstsystemet.
Emil, Alumni- och integrationsansvarig: Mest förberett inför nästa års arbete
och hur nätverket ska byggas upp med alumner. Kommer komma upp en
enkät där du kan ansöka om att få en mentor ute i arbetslivet.
Erik, Arbetsmarknadsansvarig: I-Armar har haft ett antal föreläsningar,
Stockholmsresa och sett över en omstrukturering av posterna.
Annie frågar mötet om det finns några frågor till Styrelsen. Inga frågor till
Styrelsen.
Fråga: När försvinner accessen till hus 5?
Svar: Förmodligen när datagatans renovering är klar.
Fråga: Finns det möjlighet att få bokningsbara grupprum på datagatan?
Svar: Det är ett jättebra förslag som projektgruppen kan arbeta med. Fortsätt
gärna komma med förslag till dem eller gå med själv.
Fråga: Varför kan inte hus 5 behållas?
Svar: För att det är bättre att vi nyttjar de lokaler vi själva har.
Jacob Hellke och David Welander presenterar förslaget som har arbetats fram
för den grafiska profilen och varför det är viktigt med en grafisk profil för
sektionen. Förslaget presenteras idag, men kommer inte kunna röstas om då
kåren har kommit med feedback som innebär att den behöver korrigeras vilket
måste göras innan den kan godkännas. Förslaget på den grafiska profieln
presenteras i bilagorna.
§ 11. Ansvarsfrihet från tidigare år
Under Vårmöte #2 beviljades inte sexmästeriet för 2017:s ordförande Louise
Larsson och kassör Elinor Zacharias ansvarsfrihet då det skett en incident
kopplat till deras kommittérum. Då Calle inte anser att de kan hållas
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betalningsskyldiga längre så föreslår han nu i samråd med tidigare revisor,
Erik Löfnertz att de ska beviljas ansvarsfrihet. Dock är han inte på plats på
mötet idag utan Erik Löfnertz signatur bifogas i slutet av protokollet.
Mötet beviljar Louise och Elinor ansvarsfrihet för 2017 och därmed överförs
skulden för incidenten till Styrelsen från och med 1 januari 2019.
§ 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. De
som väljs in till revisorer skall granska verksamhetsåret 2019.
De nominerade är Christopher Westberg och Niklas Westerberg. Jacob läser
upp presentationer av Christopher och Niklas.
Christopher och Niklas väljs in enhälligt till revisorer för verksamhetsåret
2019.
§ 13. Motioner
Inga motioner har skickats in.
§ 14. Propositioner
§ 14.1. Proposition 1: Andra läsningen - sektionens engelska namn
Syftet är att byta till ett namn som följer de engelska riktlinjer kåren
ställt upp. Engelskt sektionsnamn är The Student Body of Industrial
Engineering and Management, men enligt kårens ordlista är sektion
Student Division. Vi vill alltså byta namn till The Student Division of
Industrial Engineering and Management.
Styrelsen yrkar på:
att Ändra 4.1 i Stadgan till “Engelskt sektionsnamn är The
Student Division of Industrial Engineering and Management.”
att ändra samtliga förekomster av Student Body till Student
Division i styrdokumenten.
Andra läsningen behöver endast göras för ändringar av stadgan. Det
innebär också att inga ändringsyrkanden kan göras utan propositionen
kan endast bifallas eller inte godkännas.
Mötes öppnas upp för frågor.
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Mötet är redo att gå till beslut.
Mötet bifaller propositionen i sin helhet med särskild majoritet.
§ 14.2. Proposition 2: Reglementesändring för kommittéer
Korrigeringar i reglementet för att spegla nuvarande verksamhet och
varje posts individuella ansvar.

-

Separat inval för Vice ordförande & caseansvarig i I-Armar

-

Namnbyte på “ESTIEM-ansvarig” till “local responsible”

Fortsatt separat inval för I-Academy
Upphörande av separat inval för Vice ordförande i iQriren samt
I-Bild

Fortsatt separat inval för eventansvarig SNI
Styrelsen yrkar på:

1.

att ändra 11.8.2 i reglementet
från “Arbetsmarknadskommittén består av ordförande, kassör,
I-dagsansvarig, caseansvarig samt företrädesvis fem övriga
ledamöter.”
till “Arbetsmarknadskommittén består av ordförande, vice
ordförande,
kassör,
I-dagsansvarig,
caseansvarig,
I-Academyansvarig samt företrädesvis tre övriga ledamöter.”

2.
3.
4.
5.
6.
7.

att stryka “vice ordförande” från 11.12.2 i reglementet.
att ändra “Vice ordförande” till “Sektionskassör” i 11.12.3
att stryka “vice ordförande” från 11.15.2 i reglementet.
att ändra “Vice ordförande” till “Sektionskassör” i 11.12.3
att ändra “ ESTIEM-ansvarig” t ill “local responsible” i 11.9.2.
att ändra punk 11.6.2 från “Studienämnden består av en
ordförande, en vice ordförande och företrädesvis två personer
från varje årskurs, samt en masteransvarig.” till “Studienämnden
består av en ordförande, en vice ordförande, eventansvarig och
företrädesvis två personer från varje årskurs, samt en
masteransvarig.”

Mötes öppnas upp för frågor.
Mattias Carlsson påpekar att “local responsible” ska stavas “Local
Responsible”. Det är endast en redaktionell ändring och behöver
därmed inte göras ett ändringsyrkande för det.
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Mötet är redo att gå till beslut.
Mötet bifaller propositionen i sin helhet med särskild majoritet.
Direktjustering bifalles.
§ 14.3. Proposition 3: Reglementesändring för Onsdagsmailet
Kommunikatören i Styrelsen har under två års tid upplevt en för hög
arbetsbelastning med Onsdagsmailet kontra vad det tillfört i
sektionsnytta. Förslaget ligger på att minska frekvensen till minst två
gånger per läsperiod för att skapa mer relevans och minska
arbetsbelastningen.
Styrelsen yrkar på:
att ändra 10.6.5 i reglementet
från “att sammanställa ett veckomail till onsdag varje vecka.”
till “att sammanställa ett sektionsmail i enlighet med
informationspolicyn”
Mötes öppnas upp för frågor.
David Welander föreslår att kommunikatören skulle kunna samarbeta
med IQriren för att sammanställa Onsdagsmailet. Sanna Lindblom
nämner att det bör vara upp till nästa års sektionstidning att besluta
om i så fall.
Calle frågar om det kan vara relevant att ändra reglementet så att en
miniminivå för hur många mail som ska skickas ut existerar. Nils Netz
poängterar då att eftersom det inte är en officiell informationskanal
finns det ingen större poäng med detta.
Mötet är redo att gå till beslut.
Mötet bifaller propositionen i sin helhet med särskild majoritet.

Valberedningen har ordet och Ella Dehn presenterar hur deras arbetet har gått. De
har haft kul i arbetet. Ella förklarar även hur de som röstar bör tänka på när de väljer.
Det som är viktigt är att engagemanget sträcker sig över ett år och att det krävs att
personen vill lägga ner det arbetet som krävs.
§ 15. Val av en ordförande till presidiet tillika styrelsen
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Valberedningen läser upp kravprofilen. De har nominerat Adam Ingemarsson.
De håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande
om det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Adam presenterar sig
kort. Mötet öppnas upp för frågor till Adam:
Fråga: Vilka stora utmaningar finns på sektionen?
Svar: Att I-sektionen är en engagerad sektion med höga mål och det skapar
stor press samt hets. Adam vill arbeta med att minska den hetsen och låta
alla få ta det i sin egen takt.
Fråga: Vad kommer bli roligast?
Svar: Tror att det blir alla tuffa beslut, olika situationer och problem som
uppstår för att sedan hitta lösningar på det.
Fråga: Vilken är den viktigaste ledaregenskapen?
Svar: Det är att han inte stressar upp sig själv och därmed kan hjälpa gruppen
att lugna ner sig. Samt att se alla i gruppen
Adam Ingemarsson (971005-xxxx) väljs in enhälligt till sektionsordförande
tillika firmatecknare tillsammans med kassören.

Ordningsfråga kring att justera anförandetiden.
David yrkar på att ha en talartid på 2.5 minuter och frågestundstid på 2 minuter.
Mötet bifaller yrkandet.
§ 16. Val av en vice ordförande till presidiet tillika styrelsen
Valberedningen läser upp kravprofilen. De har nominerat Sanna Dahlqvist. De
håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Sanna presenterar sig
kort. Mötet öppnas upp för frågor till Sanna:
Fråga: Vad har du för idéer kring att förbättra sektionen under nästa år?
Svar: Lyfta alla personer som finns på sektionen genom att bland annat arbeta
mer i projektgrupper. Engagemang behöver inte bara innebära att sitta i en
kommitté
Fråga: Vilken är den största utmaningen nästa år?
Svar: Hur vice ordförande ska förhålla sig till kommittéerna.
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Sanna Dahlqvis väljs in enhälligt till vice ordförande.
§ 17. Val av en kassör till presidiet tillika styrelsen
Valberedningen läser upp kravprofilen. De har nominerat Andreas Löfgren. De
håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Andreas presenterar sig
kort. Mötet öppnas upp för frågor till Andreas:
Fråga: Det finns två firmatecknare för sektionen vilket innebär att ordförande
egentligen har lika stort ansvar. Vill du ha ett eget stort ansvar som
firmatecknare eller dela upp det mer?
Svar: Ta mer eget ansvar då ordförande redan har mycket att göra.
Fråga: Vilken post hade du i näringsutlivsutskottet på I i Linköping.?
Svar: Ansvarig för att sammansätta en tidning med arbetsannonser samt var
delaktig i arbetet inför deras arbetsmarknadsvecka.
Andreas Löfgren (930428-xxxx) väljs in enhälligt till kassör tillika
firmatecknare tillsammans med sektionsordförande.
§ 18. Val av en kommunikatör till styrelsen
Valberedningen läser upp kravprofilen. De har nominerat Ella Karlsson. De
håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Ella presenterar sig kort.
Mötet öppnas upp för frågor till henne.
Fråga: Vad är din åsikt gällande Onsdagsmailet?
Svar: Kul grej, men propositionen var också kul.
Fråga: Vilket är ditt favorittypsnitt?
Svar: Times New Roman.
Ella Karlsson väljs in enhälligt kommunikatör.
§ 19. Val av alumni och integrationsansvarig till styrelsen
Platsen är vakant. Tilda Uddenstig har självnominerat sig. Mötesordförande
ber valberedningen att presentera kravprofilen vilket de gör. Sedan frågar
mötesordförande om det finns någon som vill självnominera sig på mötet.
Tilda presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till henne.
Fråga: Har du något eget förslag på projekt?
Svar: Inga för tillfället.
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Fråga: Tidigare har det funnits en projektgrupp under alumni som stöd skulle
du vilja ha det i år?
Svar: Ja, det låter bra.
Fråga: Är det något i det generella Styrelsearbetet du vill arbeta med?
Svar: Att alla ska få synas även om personen inte kommittéaktiv. Alltså med
inkludering.
Tilda Uddenstig väljs in enhälligt till alumni- och integrationsansvarig.
§ 20. Val av studenternas arbets- och miljöombud till styrelsen
Valberedningen läser upp kravprofilen. De har nominerat Malin Rydén. De
håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Malin presenterar sig
kort. Mötet öppnas upp för frågor till Malin.
Fråga: Idéer som du vill arbeta mer med eller arbeta mindre med?
Svar: Fokusera mer på att informera om vad SAMO kan erbjuda för hjälp och
att socialt ansvarig kan vara mer ansvarig för det som är kopplat till de fysiska
delarna.
Malin Rydén väljs in enhälligt till studenternas arbets- och miljöombud.
§ 21. Val av socialt ansvarig till styrelsen
Valberedningen läser upp kravprofilen. De har nominerat Linus van Ginhoven.
De håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande
om det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Linus presenterar sig
kort. Mötet öppnas upp för frågor till Linus.
Fråga: Är det något du vill förändra under året?
Svar: Förbättra samarbete mellan kommittéer och försöka förbättra
studentlivet för icke kommittéaktiva
Linus van Ginhoven väljs in enhälligt till socialt ansvarig.
§ 22. Val av IT-ansvarig till styrelsen
Valberedningen läser upp kravprofilen. De har nominerat Adam van Hoewijk.
De håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande
om det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Adam presenterar sig
kort. Mötet öppnas upp för frågor till Adam.
Fråga: Har du några planer på egna projekt?
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Svar: Att utveckla hemsidan mer mot företag och exempelvis en merchandise
store.
Fråga: Kommer du fortsätta arbeta med att rekrytera ett IT-utskott?
Svar: Ja det låter som en bra idé.
Adam van Hoewijk väljs in enhälligt till IT-ansvarig.

Mötet ajourneras i tio minuter från 19.14 till 19.24.
Mötet öppnas igen 19.27.
Det körs en provomröstning i röstsystemet för att testa hur det fungerar. Det går
nästan smärtfritt, men en lösning till riktiga omröstningarna sedan tas fram genom
att dela upp så att halva mötet röstar först och halva sen. Systemet kraschade i
provomröstningen då alla röstade samtidigt.
§ 23. Val av arbetsmarknadskommitté
§ 23.1. Val av arbetsmarknadsansvarig till styrelsen tillika ordförande i
arbetsmarknadskommittén
Platsen är vakant. Valberedningen läser upp kravprofilen. Robert Sjövall
har självnominerat sig till posten. Mötesordförande frågar mötet om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Robert
presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till honom.
Fråga: Varför sökte du?
Svar: Jag var sugen på att söka för två år sen, men nu dök chansen upp
igen och det ska bli superkul.
Fråga: Hur ser du på att leda arbetet och konflikthantering?
Svar: Viktigt att hitta roten till problemet. Företagskonflikter ska märkas
tydligt.
Robert Sjövall väljs in enhälligt till ordförande.
§ 23.2. Val av en arbetsmarknadskommitté varav en vice ordförande, kassör
caseansvarig, en projektledare för I-Academy och en projektledare för
I-Dagen
I-Armar:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
- Vice ordförande:
Platsen är vakant. Valberedningen läser upp kravprofilen. Mantas
Trakanavicus och William Thorell har självnominerat sig.
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Mötesordförande om det finns någon som vill självnominera sig på
mötet.
William lämnar rummet. Mantas presenterar sig kort. Mötet öppnas
upp för frågor till honom.
Fråga: Hur upptäcker du stress och stödjer medlemmar?
Svar: Med bra kommunikation från början, ha rutin på frågor som “hur
mår du?”. Finnas som stöd direkt från början.
Fråga: Hur mycket tid är du beredd att lägga?
Svar: Den tid som krävs.
Mantas lämnar rummet. William presenterar sig kort. Mötet öppnas
upp för frågor till honom.
Fråga: Hur upptäcker du stress och stödjer medlemmar?
Svar: Genom att ha en dialog inom gruppen. Inte vara rädd för att prata
med varandra.
Fråga: Hur mycket tid är du beredd att lägga?
Svar: Den tid som krävs. Arbetat under belastning tidigare.
Fråga: Vilken roll hade du under I-Dagen?
Svar: Sponsoransvarig.
William lämnar rummet och mötet öppnas upp för persondiskussion.
Sluten votering hålls.
William Thorell väljs in till vice ordförande.
-

Kassör:
Valberedningen har nominerat Henrik Holmström. Valberedningen
håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar
mötesordförande om det finns någon som vill självnominera sig på
mötet.
Henrik presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Henrik.
Fråga: Vad innebär det att vara organiserad för dig?
Svar: Genom att använda Excel, strukturera upp en planering för vad
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Höstmöte #2 2018-11-30 och 2018-12-01

som behöver göras och vilken prioritet uppgifterna har.
Fråga: Vad gör du om resten av kommittén vill hålla ett för dyrt
evenemang?
Svar: Säger nej eftersom det är mitt ansvar för att det är en rimlig
mängd pengar som används till rätt saker.
Fråga: Vad innebär det att lägga pengar på rätt saker?
Svar: Prata med andra, titta på förra årets budget, prata med Styrelsen.
Henrik Holmström väljs in enhälligt till kassör.
-

Projektledare I-Dagen
Platsen är vakant. Ahmed Ali har självnominerat sig. Mötesordförande
ber valberedningen att presentera kravprofilen vilket de gör. Sedan
frågar mötesordförande om det finns någon som vill självnominera sig
på mötet.
Ahmed presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till honom.
Fråga: Vad hade du velat utveckla med I-Dagen?
Svar: I-Dagen var bra i år, se över vad det är som gick bra. Ta in respons
från företag & studenter.
Fråga: Vilka bolag saknade du?
Svar: Inga önskemål, kände inte till så många av dem som var där.
Därför jag vill fråga studenter om deras åsikt.
Fråga: Hur mycket tid tror du att det tar?
Svar: Den tid som krävs. Vissa veckor är det mer att göra, men jag
lägger tid där det krävs.
Fråga: Du har en projektgrupp som du arbetar med. Hur känner du inför
att sätta ihop och leda den?
Svar: Ha en ansökningsprocess, vill ha intresserade människor. Göra
en bedömning om vilka som är lämpliga och arrangerade. Lära mig av
tidigare år.
Fråga: Varför sökte du inte under invalsperioden?
Svar: Insåg att det var kul under perioden som företagsvärd. Det var för
sent i tisdags (under I-Dagen), därav självnominering.
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Ahmed Ali väljs in enhälligt till projektledare för I-Dagen.
-

Projektledare I-Academy
Platsen är vakant.
Emil Inberg har självnominerat sig.
Mötesordförande ber valberedningen att presentera kravprofilen vilket
de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Emil presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till honom.
Fråga: Vad vill du se för workshops i programmet?
Svar: Excel, personlighetsutveckling.
Fråga: Hur mycket tid tror du det tar?
Svar: Minst ”några timmar i veckan”, precis fått mycket tid över efter att
vara klar med I-Dagen.
Fråga: Vad är det som får dig att välja I-Academy över I-Dagen, där du
var med tidigare?
Svar: Det tilltalade mig med ett nytt projekt och en ny tappning.
Emil Inberg väljs in enhälligt till projektledare för I-Academy.

-

Caseansvarig
Platsen är vakant.
Sivan Shamoon har självnominerat sig.
Mötesordförande ber valberedningen att presentera kravprofilen vilket
de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Sivan är inte närvarande utan en video visas. Mötesordförande öppnar
upp för frågor då Ahmed, vän till Sivan, är på plats och ska försöka
svara på frågorna.
Fråga: Vilka förbättringar kan göras?
Svar: Ahmed svarar att Sivan vill se mer av case. Kanske ha en kurs i
case. Arbetsintervjuer innehåller ofta case.
Sivan Shamoon väljs in enhälligt till caseansvarig.

-

Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
12
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självnominera sig på mötet.
Nominerade:
- Karl Lénberg
- Robin Egert
- Theodor Lyrheden
Självnomineringar
● Mantas Trakanavicus
De fyra presenterar sig själva och svarar på frågor. De lämnar sedan
rummet och mötesordförande öppnar upp för persondiskussion. Sluten
votering hålls. Följande väljs in till ledamöter:
- Karl Lénberg
- Robin Egert
- Theodor Lyrheden
§ 24. Val av studienämnd
§ 24.1. Val av utbildningsansvarig till styrelsen tillika ordförande i
studienämnden
Valberedningen har nominerat Daniela Paulsson. Valberedningen håller en
kort motivering av nomineringen. Daniela presenterar sig kort. Mötet öppnas
upp för frågor till Daniela.
Fråga: Hur vill du utveckla kursutvärderingarna?
Svar: Blev bättre med tårttävlingen. Få folk att förstå vad enkäten innebär,
samt ta till andra komplement.
Fråga: Hur vill du få med mastern?
Svar: Personlig kontakt, kanske ha en ansvarig grupp i mastern.
Fråga: Finns det något speciellt du vill göra i Styrelsen?
Svar: Bondgatans kök. Se till att köket är fräscht.
Fråga: Vad ska du göra åt att det inte får serveras våfflor, vad ska du göra?
Svar: Det kanske inte är ett problem längre, det är najs med våffellukt
Daniela Paulsson väljs in enhälligt till utbildningsansvarig.
§ 24.2 Val av studienämnd varav en vice ordförande, en kassör och en
eventansvarig
SNI:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
- Vice ordförande:
Platsen är vakant. Mötesordförande ber valberedningen att presentera
kravprofilen vilket de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns
någon som vill självnominera sig på mötet. Ingen självnominering.
13
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Mötet bordlägger punkt 24.2 inval av vice ordförande till slutet av
morgondagens möte.
-

Eventansvarig:
Platsen är vakant. Mötesordförande ber valberedningen att presentera
kravprofilen vilket de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns
någon som vill självnominera sig på mötet. Ingen självnominering.
Mötet bordlägger punkt 24.2 inval av eventansvarig till slutet av
morgondagens möte.

-

Masteransvarig:
Platsen är vakant. Mötesordförande ber valberedningen att presentera
kravprofilen vilket de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns
någon som vill självnominera sig på mötet. Ingen självnominering.
Mötet bordlägger punkt 24.2 inval av masteransvarig till slutet av
morgondagens möte.

-

Klassrepresentanter årskurs 2
Platserna är vakanta. Andreas Hawerman har självnominerat sig.
Mötesordförande ber valberedningen att presentera kravprofilen vilket
de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns några som vill
självnominera sig på mötet. Ludvig Lindell självnominerar sig på mötet.
Andreas och Ludvig presenterar sig själva kort. Mötet öppnas upp för
frågor till dem.
Andreas Hawerman och Ludvig Lindell väljs in enhälligt till
klassrepresentanter i årskurs 2.

§ 25. Fyllnadsval av balkommittén
BalK:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
Balkommittén saknar fortfarande två till tre medlemmar i form av ledamöter
och därmed genomförs ett fyllnadsval under Höstmöte #2. Två till tre
medlemmar beror på att det finns plats för två till fyra ledamöter totalt och en
är redan tagen.
Platserna är vakanta. Leonard Harder och Ossian Holmström har
självnominerat sig. Mötesordförande ber valberedningen att presentera
14
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kravprofilen vilket de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns några
som vill självnominera sig på mötet.
Leonard och Ossian presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till dem.
Leonard Harder och Ossian Holmström väljs in enhälligt till ledamöter i
Balkommittéen.

2018-11-30 kl. 21.24 ajourneras mötet till 2018-12-01 kl.13.00.
Mötet öppnas igen av mötesordförande kl. 13.01, lördag 1/12-2018
Återgår till § 5. Godkännande av dagordningen.
Ordningen av invalen har förändrats. Mötet godkänner den nya dagordningen.
Återgår sedan till § 7. Adjungeringar.
Astrid Martinson adjungeras in enhälligt med närvarorätt, förslagsrätt och talarrätt.
Valberedningen får ordet och presenterar kort deras arbete igen.
§ 26. Val av PR-kommitté varav en ordförande och en kassör
QQ7:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 26.1 Ordförande
Valberedningen har nominerat Tove Lindström. Valberedningen håller
en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Tove presenterar
sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Tove.
Tove Lindström väljs in enhälligt till ordförande.
§ 26.2 Kassör
Valberedningen har nominerat Carl Hammarlund. Valberedningen håller
en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Carl presenterar
sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Carl.
Carl Hammarlund väljs in enhälligt till kassör.
§ 26.3 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
15
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Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Nominerade:
- Ellen Felixson
- Kristian Nilsson
- Tilda Grönlund
- Sara Galligani Vardheim
- Axel Westberg
Självnomineringar:
● Simon Granerus
● Ahmad Al-Aref
● Linn Ambring
● Jonathan Hjärtström
De nio håller framföranden och svarar på frågor. Därefter lämnar de
rummet och persondiskussion förs.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i PR-kommittén:
- Kristian Nilsson
- Tilda Grönlund
- Sara Galligani Vardheim
- Axel Westberg
- Ahmad Al-Aref

Mötet ajourneras i 15 minuter från 14.37 till 14.52.
Mötet öppnas igen 14.53
Återgår till § 7. Adjungeringar.
Vincent Brigel adjungeras in enhälligt med närvarorätt, förslagsrätt och talarrätt.
§ 27. Val av en mottagningskommitté varav en ordförande och en kassör
INollKs verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 27.1 Ordförande
Valberedningen har nominerat Ella Wallinder. Valberedningen håller en
kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Ella presenterar
sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Ella.
Ella Wallinder väljs in enhälligt till ordförande.
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§ 27.2 Kassör
Valberedningen har nominerat Jasmin Pasand. Valberedningen håller
en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Jasmin
presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Jasmin.
Jasmin Pasand väljs in enhälligt till kassör.
§ 27.3 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Nominerade:
- Anna Rudin
- Marcus Onmalm
- Moa Gunnarsson
- Lydia Lewerentz
- Viktor Wiren
- Lorenzo Björck
Självnomineringar:
● Victoria Wallin
● Lydia Viberud
De åtta håller framföranden och svarar på frågor. Därefter lämnar de
rummet och persondiskussion förs.
Efter sluten votering
mottagningskommittén:
- Anna Rudin
- Marcus Onmalm
- Moa Gunnarsson
- Lydia Lewerentz
- Viktor Wiren
- Lorenzo Björck

väljs

följande

in

till

ledamöter

i

Mötet ajourneras i 15 minuter från 16.08 till 16.23.
Mötet öppnas igen 16.23.
§ 28. Val av idrottskommitté varav en ordförande och en kassör
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IF:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 28.1 Ordförande
Valberedningen har nominerat William Jörnelius. Valberedningen håller
en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. William
presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till William.
William Jörnelius väljs in enhälligt till ordförande.
§ 28.2 Kassör
Valberedningen har nominerat Tomislav Lastro. Valberedningen håller
en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Tomislav
presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Tomislav.
Tomislav Lastro väljs in enhälligt till kassör.
§ 28.3 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Nominerade:
- Stina Torell
- Kailash De Jesus Hornig
- Arvid Ränkeskog
- Viktor Wramdemark
- Vakant
Självnomineringar:
● Oskar Kullner
● August Ekström
● Hampus Back
De sju håller framföranden och svarar på frågor. Därefter lämnar de
rummet och persondiskussion förs.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i idrottskommittén:
- Stina Torell
- Kailash De Jesus Hornig
- Arvid Ränkeskog
- Viktor Wramdemark
- August Ekström
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§ 29. Val av sexmästeri varav en sexmästare och en kassör
isex verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 29.1 Ordförande
Valberedningen har nominerat Lisa Mattus. Valberedningen håller en
kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Lisa presenterar
sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Lisa.
Lisa Mattus väljs in enhälligt till ordförande.
§ 29.2 Kassör
Valberedningen har nominerat Johan Jönsson. Valberedningen håller
en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Johan presenterar
sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Johan.
Johan Jönsson väljs in enhälligt till kassör.
§ 29.3 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Nominerade:
- Ida Linnakallio
- Elin Fredriksson
- Klara Jacobsson
- Astrid Olausson
- Noa Tholén
- Alva Leufstedt
- Ludvig Holländer
Självnomineringar:
● Amanda Styff
● Albin Lönnfält
De nio håller framföranden och svarar på frågor. Därefter lämnar de
rummet och persondiskussion förs.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i sexmästeriet:
- Ida Linnakallio
- Elin Fredriksson
- Klara Jacobsson
- Astrid Olausson
19

Höstmöte #2 2018-11-30 och 2018-12-01

-

Noa Tholén
Alva Leufstedt
Ludvig Holländer

Mötet ajourneras i 50 minuter från 18.40 till 19.30 för middagspaus.
Mötet öppnas igen 19.31.
§ 30. Val av dryckes- och kulturkommittén varav en ordförande och en kassör
DrIkk:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 30.1 Ordförande
Valberedningen har nominerat Sebastian Samuelsson. Valberedningen
håller en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar
mötesordförande om det finns någon som vill självnominera sig på
mötet. Sebastian presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till
Sebastian.
Sebastian Samuelsson väljs in enhälligt till ordförande.
§ 30.2 Kassör
Valberedningen har nominerat Matilda Widlöf. Valberedningen håller en
kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Matilda
presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Matilda.
Matilda Widlöf väljs in enhälligt till kassör.
§ 30.3 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Nominerade:
- Lukas Martinsson
- Ellen Torin
- Erika Herbai
- Olivia Lindberg
- Filip Hansson
Självnomineringar:
● Sara Arnesen
● Amanda Styff
● Victoria Wallin
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● Albin Lönnfält
De nio håller framföranden och svarar på frågor. Därefter lämnar de
rummet och persondiskussion förs.
Efter sluten votering väljs följande in till ledamöter i dryckes- och
kulturkommittén:
- Lukas Martinsson
- Erika Herbai
- Filip Hansson
- Amanda Styff
- Albin Lönnfält
§ 31. Val av fotokommitté varav en ordförande
I-Bild:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 31.1 Ordförande
Valberedningen har nominerat Stina Haglund. Valberedningen håller en
kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Stina presenterar
sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Stina.
Stina Haglund väljs in enhälligt till ordförande.
§ 31.2 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Nominerade:
- Johanna Ekblad
- Linda Ekblad
- Alva Stöckel
- Lydia Viberud
- Vakant
Självnomineringar:
● Linn Ambring
De fem presenterar sig kort och svarar på frågor. De väljs in enhälligt i
klump som ledamöter.

Återgår till § 7. Adjungeringar.
Ida Holmén adjungeras in enhälligt med närvarorätt, förslagsrätt och talarrätt.
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§ 32. Val av internationaliseringskommitté varav en ordförande, en kassör och en
local responsible
ESTIEM-styrelsens verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 32.1 Ordförande
Platsen är vakant. Hampus Johansson har självnominerat sig.
Mötesordförande ber valberedningen att presentera kravprofilen vilket
de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet. Hampus presenterar sig kort. Mötet
öppnas upp för frågor till honom.
Hampus Johansson väljs in enhälligt till ordförande.
§ 32.2 Kassör
Platsen är vakant. Emil Pettersson Sjöberg har självnominerat sig.
Mötesordförande ber valberedningen att presentera kravprofilen vilket
de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet. Emil presenterar sig kort. Mötet öppnas
upp för frågor till honom.
Emil Petterson Sjöberg väljs in enhälligt till kassör.
§ 32.3 Local responsible
Valberedningen har nominerat Amanda Algurén. Valberedningen håller
en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Amanda
presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Amanda.
Amanda Algurén väljs in enhälligt till Local Responsible.
§ 32.4 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet. Hampus Johansson väljer att ta tillbaka
sin nominering då han är invald som ordförande i
internationaliseringskommittén.
Nominerade:
- Jonathan Hjärtström
- Vakant (Hampus Johansson var tidigare nominerad av
valberedningen, men nomineringen tas som nämnt tillbaka)
- Vakant
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- Vakant
Självnomineringar:
● Sara Thorell (är inte på plats så en presentationsvideo visas)
● Sara Arnesen
De tre presenterar sig kort och svarar på frågor. De väljs in enhälligt i
klump som ledamöter.
En vakant plats kvar. Mötesordförande yrkar på att Styrelsen ska hålla
ett fyllnadsval för den platsen.

Mötet ajourneras i 15 minuter från 21.25 till 21.40.
Mötet öppnas igen 21.40.
§ 33. Val av rustmästeri varav en ordförande och en kassör
RustI:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 33.1 Ordförande
Valberedningen har nominerat Filip Malmberg. Valberedningen håller
en kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Filip presenterar
sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Filip. Den nominerade lämnar
rummet och mötet öppnas upp för persondiskussion.
Filip Malmberg väljs in enhälligt ordförande.
§ 33.2 Kassör
Platsen är vakant. Mötesordförande ber valberedningen att presentera
kravprofilen vilket de gör. Sedan frågar mötesordförande om det finns
någon som vill självnominera sig på mötet. Tryggve Oresten
självnominerar sig.
Tryggve presenterar sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till honom.
Tryggve Oresten väljs in enhälligt till kassör.
§ 33.3 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringen.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet. Tryggve Oresten väljer att ta tillbaka sin
nominering då han är invald som kassör i rustmästeriet.
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Nominerade:
- Simon Thorén
- Vakant (Tryggve Oresten var tidigare nominerad
valberedningen, men nomineringen tas som nämnt tillbaka)
- Vakant
- Vakant
- Vakant

av

Simon presenterar sig och mötet öppnas upp för frågor till honom.
Simon Thorén väljs in enhälligt till ledamot.
Fyra vakanta platser kvar. Mötesordförande yrkar på att Styrelsen ska
hålla ett fyllnadsval för de platserna. Yrkandet bifalls.
§ 34. Val av ordförande till sektionstidningen samt sex (6) ordinarie ledamöter till
sektionstidningens redaktion
IQriren:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
§ 34.1 Ordförande
Valberedningen har nominerat Jacob Cahn. Valberedningen håller en
kort motivering av nomineringen. Sedan frågar mötesordförande om
det finns någon som vill självnominera sig på mötet. Jacob presenterar
sig kort. Mötet öppnas upp för frågor till Jacob. Den nominerade
lämnar rummet och mötet öppnas upp för persondiskussion.
Jacob Cahn väljs in enhälligt till ordförande.
§ 34.2 Ledamöter
Valberedningen läser upp kravprofilen och motiverar nomineringarna.
Sedan frågar mötesordförande om det finns någon som vill
självnominera sig på mötet.
Nominerade:
- Johanna Lindén
- Hanna Schér
- Agnes Oskarsson
- Teodor Linder
- Edvin Hansson
- Vakant
- Vakant
Självnomineringar:
● Anton Rödholm
● Markus Gedda
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De sju presenterar sig kort och svarar på frågor. De väljs in enhälligt i
klump som ledamöter.

Under fredagens möte bordlades punkt 24.2 till slutet av lördagens möte.
§ 24.2 Val av studienämnd varav en vice ordförande, en kassör och en
eventansvarig
SNI:s verksamhet ur instruktionerna gås igenom.
- Vice ordförande:
Platsen är vakant. Mötesordförande ber valberedningen att presentera
kravprofilen igen. Sedan frågar mötesordförande om det finns någon
som vill självnominera sig på mötet. Mantas Trakanavicus och
Johanna Åberg självnominerar sig till posten.
Johanna lämnar rummet och Mantas presenterar sig. Mötet öppnas
upp för frågor till Mantas.
Mantas lämnar rummet och Johanna presenterar sig. Mötet öppnas
upp för frågor Johanna.
Därefter lämnar de rummet och persondiskussion förs.
Sluten votering hålls.
Johanna Åberg väljs in enhälligt som vice ordförande.
-

Eventansvarig:
Platsen är vakant. Mötesordförande ber valberedningen att presentera
kravprofilen igen. Sedan frågar mötesordförande om det finns någon
som vill självnominera sig på mötet. Agnes Oskarsson självnominerar
sig.
Agnes presenterar sig kort och mötet öppnas upp för frågor till henne.
Agnes Oskarsson väljs in enhälligt till eventansvarig.

-

Masteransvarig:
Platsen är vakant. Mötesordförande ber valberedningen att presentera
kravprofilen igen. Sedan frågar mötesordförande om det finns någon
som vill självnominera sig på mötet. Ingen självnominering.
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Då det är en förtroendepost som är vakant yrkas det på att Styrelsen
får mandat att hålla ett fyllnadsval under ett Styrelsemöte. Yrkandet
bifalls.
§ 35. Övriga frågor
David Welander yrkar på att skapa en projektgrupp som kan granska INollK:s
korruption av sektionen.
Nils Netz gör ett motyrkande på att frånta Davids förslags-, yttrande- och
rösträtt.
Mötet öppnas upp för diskussion. David tar tillbaka sitt yrkande. Streck i
debatten godkänns.
Mötet går till beslut i frågan och röstar om Nils yrkande. Då det är otydligt
resultat yrkar Jacob Hellke på votering i form av handuppräckning.
Votering hålls i form av handuppräckning och Nils yrkande bifalls.
Anton yrkar om att riva upp beslutet om att ålägga Styrelsen att hålla
fyllnadsval av internationaliseringskommittén på ett Styrelsemöte och därmed
återgå till invalet av denna. Diskussion förs av mötet om fördelar och
nackdelar med det. Det som lyfts är att det är positivt att komma med från
start dock har det funnits en lång tid att söka till kommittéen och därmed
borde ha bestämt sig. Ytterligare en nackdel med att ta upp punkten igen är
då vissa personer ha lämnat lokalen och om intresse hade funnits så missar
de därmed invalet. Det lyfts även upp att invalsnatten endast är en natt och
kommittéarbetet löper under ett helt år där det finns tid att komma in i
kommittén. Streck i debatten godkänns.
Mötet är redo att gå till beslut och röstar om Antons yrkande. Då det är ett
otydligt resultat yrkar Jacob Hellke på votering i form av handuppräckning.
Votering hålls i form av handuppräckning och Antons yrkande bifalls.

Återgår därmed till punkt. 32.4 Ledamöter.
Ordningsfråga om mötet faktiskt har mandat att frånta Davids förslags-, yttrandeoch rösträtt.
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Nils tar tillbaka sitt yrkande och mötet beslutar för att riva upp beslutet.
§ 32.4 Ledamöter - internationaliseringskommittén
Valberedningen läser upp kravprofilen igen. Sedan frågar
mötesordförande om det finns någon som vill självnominera sig på
mötet. Mantas Trakanavicus självnominerar sig.
Mantas presenterar sig själv kort och mötet öppnas upp för frågor till
honom.
Mantas
Trakanavicus
väljs
internationaliseringskommittén.

enhälligt

in

till

ledamot

i

§ 36. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 23.08 med sektionssången.
Vid protokollet

Mötesordförande

____________________________
Nicole Stengård Tamm

____________________________
Annie Evaldsson

Justerare

Justerare

____________________________
Edvin Hansson

____________________________
David Welander
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