Protokoll VTM/20
2020-05-06

E-sektionen inom TLTH

Protokoll för Vårterminsmöte VTM/20
Närvarande
Styrelsen
Ordförande
Kontaktor
Förvaltningschef
Cafémästare
Sexmästare
Krögare
Entertainer
SRE-ordförande
ENU-ordförande
Øverphøs

Signaturer:

Theo Nyman
Hannes Björk
Rasmus Sobel
Frida Pilcher
Anna Hollsten
Love Sjelvgren
Amir Ghanaatifard
Hanna Bengtsson
Fredrik Berg
Sophia Carlsson

MO:

MS:

BME18
E17
BME16
E18
BME19
E18
E19
BME18
E17
BME17

J1:

J2:

Sida 1 av 20

Protokoll VTM/20
2020-05-06

E-sektionen inom TLTH

Medlemmar
Casper Schwerin
Emil Pedersen Lundh
Emil Eriksson
Vincent Palmer
Matilda Horn
Willian Goldberg
Davida Åström
Elsa Lindhé
Petter Melander
Tom Andersson
Tilda Berglind
Jacob Rinderud
Albin Lidbäck
Edvard Carlsson
Johannes Larsson
Malin Heyden
Morris Thånell
Jakob Pettersson
Sophia Lennartsson
Filip Larsson
Frida Holmvik
Hugo Wikholm
Jack Johansson
Linnea Söderström
Jonathan Benitez
Moa Rönnlund
Nelly Ostréus
Malin Rudin
Stephanie Bol
Tor Hammarbäck
Ida Gustafsson
Elin Johansson
Jonna Fahrman
Emma Hjörneby
Joakim Magnusson Fredlund
Mattias Lundström
Alfred Langerbeck
Robin Bengtsson
Lina Samnegård
Daniel Björklund
David Karlsson
Elina Yrlid
Marcus Lindell
Ester Pörtfors
Morgan Bryer
Henrik Ramström
Daniel Bakic
Signaturer:

MO:

BME18
E17
E18
E18
BME18
E17
BME17
BME17
E19
E17
BME19
E19
E18
E16
E16
E16
BME19
E17
E18
E17
BME19
E19
BME19
BME18
E17
E17
BME17
E18
BME17
E17
E18
BME16
BME17
BME17
BME19
E17
E18
E19
BME16
E19
E18
E18
E18
BME18
E18
E16
E15
MS:

Närvarande t.o.m. §22C
Närvarande t.o.m. §22B

Närvarande under §22A - §22F
Närvarande t.o.m. §21B
Närvarande t.o.m. §22L

Närvarande t.o.m. §22L

Närvarande t.o.m. §22L
Närvarande t.o.m. §22D
Närvarande t.o.m. §23A

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

t.o.m. §22D
t.o.m. §15B
t.o.m. §22G
fr.o.m. §13

Närvarande t.o.m. §22D
Närvarande t.o.m. §23E
Närvarande t.o.m. §17
Närvarande fr.o.m. §17
Närvarande t.o.m. §21B
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

t.o.m.
t.o.m.
t.o.m.
t.o.m.
t.o.m.

§22L
§20
§22G
§21B
§22A

Närvarande t.o.m. §19
Närvarande fr.o.m. §22B
Närvarande fr.o.m. §11
J1:

J2:

Sida 2 av 20

Protokoll VTM/20
2020-05-06

E-sektionen inom TLTH

Ständigt adjungerande
Revisor 2019
Kårrepresentant

Erik Månsson
Hanna Jonson

E14

Närvarande t.o.m. §19
Närvarande t.o.m. §21B

Adjungerande
Saga Åslund
Johan Gran

Signaturer:

Närvarande t.o.m. §20
Närvarande t.o.m. §10B

MO:

MS:

J1:

J2:

Sida 3 av 20

Protokoll VTM/20
2020-05-06

E-sektionen inom TLTH

Protokoll
§1 TaFMÖ
Talman Henrik Ramström förklarade mötet öppnat kl. 17.32.
§2 Val av mötesordförande
Talman Henrik Ramström valdes.
§3 Val av mötessekreterare
Kontaktor Hannes Björk valdes.
§4 Godkännande av tid och sätt
Ordförande Theo Nyman yrkade på att tolka Regementet så att de som deltar digitalt på
mötet räknas som fysiskt närvarande.
Styrelsen vill tolka Regementet på detta sätt för att kunna genomföra mötet trots den pågående pandemin.
Mötet bifaller yrkandet.
Tid och sätt godkändes.
§5 Val av två justeringspersoner
Styrelsen föreslår Malin Rudin och Filip Larsson som justerare då de är fysiskt närvarande.
Malin Rudin och Filip Larsson valdes till justerare.
§6 Adjungeringar
Saga Åslund adjungerades.
Johan Gran adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen
Talman Henrik Ramström förklarar hur dagordningen har ändrats från tidigare år och bjuder
in till frågor om dagordningen.
Valberedningens Ordförande Davida Åström yrkade på att att behandla §21 efter §9. Hon
motiverar yrkandet med att en kandidat måste lämna mötet tidigt.
Mötet godkände den framvaskade dagordningen.
§8 Föregående sektionsmötesprotokoll
Protokoll för VM/19 lades till handlingarna.
§9 Meddelanden
Filip Larsson säger att fyllnadsval för fullmäktige pågår. Se fmval.tlth.se.
Kårstyrelserepresentant Hanna Jonson presenterar sig själv. Hon berättar att alla kårens
heltidare till nästa år är valda och hoppas att det går bra med studierna. På kårens Facebooksida kan man hitta enkäter om studier och välmående, hon ber mötet fylla i dessa.
§10 Val
A) Val av funktionärer
Jonna Fahrman kandiderade till Teknikfokusansvarig.
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Hon presenterade sig.
Mötet bjöds in till att ställa frågor.
Valberedningen presenterade sin motivering.
Mötet beslutade att välja Jonna Fahrman till Teknikfokusansvarig.
Matilda Horn kandiderade till Alumniansvarig BME.
Hon presenterade sig.
Mötet bjöds in till att ställa frågor
Mötet beslutade att välja Matilda Horn till Alumniansvarig BME.
Ett problem upptäcks då vissa inte har kunnat rösta på avsatt sätt.
Talman Henrik Ramström undersöker om någon vill motstå sig tidigare val som utförts.
B) Val av inspektor
Johan Gran kandiderade till Inspektor.
Han presenterade sig.
Mötet bjöds in til att ställa frågor.
Valberedningen presenterade sin motivering.
Ordförande Theo Nyman delger en sakupplysning, han förklarar vad en Inspektors uppgifter är.
Mötet beslutade att välja Johan Gran till Inspektor.
§11 Val av bild till Mecenatkortet
Henrik Ramström berättar att vi hade flest röster i FM-valet förra året, och kan därför välja
en ny bild till mecenatkortet i år. Han presenterar fyra alternativ för mötet.
Mötet diskuterar huruvida man ska använda bilder på en föregående nollning under årets
nollning, och om en bild med mycket visuella element kommer leda till läsbar text.
Henrik Ramström poängterar att det finns en risk att bilden vi föreslår inte kommer bli
godkänd.
Mötet diskuterade frågan.
Mötet beslutade ordningen på bilderna som ska skickas in till Teknologkåren som omslag till
mecenatkortet.
§12 Tolkning av Stadgar
Ordförande Theo Nyman presenterade handlingen.
Mötet diskuterade frågan.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet i handlingen.
§13 Beslutsuppföljning
Talman Henrik Ramström yrkar på att ta beslutsuppföljningen i klump.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
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Talman Henrik Ramström yrkade på att stryka Inköp av Elbjörn, Inköp av Sektionstält,
Utredning om renovering av toaletterna, Inköp av tandemcykel samt Inköp av utrustning till
EBB från beslutsuppföljningen.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§14 Uttag ur sektionens fonder sedan förra terminsmötet
Förvaltningschef Rasmus Sobel berättade om uttag ur sektionens fonder sedan förra terminsmötet.
Mötet bjöds in till att ställa frågor.
§15 Verksamhet 2019
A) Verksamhetsberättelser
Styrelsen 2019 presenterade Verksamhetsberättelserna 2019.
Mötet fick möjligheten att ställa frågor om verksamhetsberättelsen 2019.
B) Uppföljning av verksamhetsplan
Styrelsen 2019 presenterade uppföljning av verksamhetsplan 2019.
Mötet fick möjligheten att ställa frågor om uppföljning av verksamhetsplan 2019.
§16 Bokslut 2019
Förvaltningschef 2019 Henrik Ramström presenterade bokslutet.
Mötet fick möjligheten att ställa frågor om bokslutet 2019.
§17 Revisionsberättelse 2019
Revisor 2019 Erik Månsson presenterade Revisionsberättelsen.
Mötet fick möjligheten att ställa frågor om Revisionsberättelsen 2019.
Talman Henrik Ramström motyrkade att endast resultat- och balansräkning fastställes.
Revisor 2019 Erik Månsson jämkade sig.
Mötet beslutade att bifalla revisorernas första yrkande, “att resultat- och balansräkning
fastställes”.
§18 Frågan om ansvarsfrihet för 2019
Talman Henrik Ramström yrkar på att ta frågan om ansvarsfrihet för 2019 i klump.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
A) Funktionärer
Mötet beslutade att finna funktionärerna 2019 ansvarsfria.
B) Utskott
Mötet beslutade att finna utskotten 2019 ansvarsfria.
C) Styrelse
Mötet beslutade att finna Styrelsen 2019 ansvarsfria.
D) Revisorer
Mötet beslutade att finna Revisorerna 2019 ansvarsfria.
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E) Valberedning
Mötet beslutade att finna Valberedningen 2019 ansvarsfria.
§19 Styrelsens förslag till resultatdisposition
Förvaltningschef Rasmus Sobel presenterar Styrelsens förslag till resultatsdispositionen.
Mötet beslutade att lägga resultatdispositionen till handlingar.
§20 Ekonomisk rapport
Förvaltningschef Rasmus Sobel gav en rapport för sektionens ekonomi.
Han poängterar att rapporten inte inkluderar Vårbalen, då denna inte blev av och därmed
inte är bokförd.
Ordförande Theo Nyman utvecklar med att vi anpassar oss efter COVID-19, men att Styrelsen inte kommer göra några budgetförändringar i nuläget. Styrelsen vet inte hur länge och
hur hårt som sektionens ekonomi kommer att drabbas av den pågående pandemin. Tills vidare försöker Styrelsen hålla sina utgifter låga och hoppas på intäkter under den kommande
nollningen.
Mötet beslutade att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.
§21 Verksamhet 2020
A) Utskottsrapporter
Sexmästare Anna Hollsten yrkar på matpaus efter §21 innan §22.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Styrelsen 2020 presenterar Utskottsrapporter 2020.
Mötet fick möjligheten att ställa frågor om Utskottsrapporter 2020.
B) Uppföljning av verksamhetsplan
Styrelsen 2020 presenterar uppföljning av verksamhetsplan 2020.
Mötet fick möjligheten att ställa frågor om uppföljning av verksamhetsplan 2020.
Filip Larsson yrkar på att matpausen ska vara i 30 minuter.
Mötet diskuterade frågan.
Mötet beslutade att matpausen ska vara i 20 minuter.
Mötet ajournerades i 20 minuter från kl. 19.40.
Mötet öppnades kl. 20.10.
§22 Behandling av motioner
A) Inköp av portabel läskkyl för efter-evenemangsläsk
Tor Hammarbäck presenterade motionen.
Casper Schwerin påpekar att det uppmuntrar till egen alkohol, vilket sektionen ska
undvika.
Malin Rudin delger en sakupplysning, ungefär två flak brukar gå åt till läsk efter evenemang.
Krögare Love Sjelvgren presenterade styrelsens svar på motionen.
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Filip Larsson undersöker om Styrelsens motivering kommer gälla om motionen att renovera toaletterna går igenom.
Theo Nyman tycker i det fallet att det är en dålig idé att uppmuntra till att placera
alkohol i Edekvata.
Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet.
B) Inköp av Lantvägen
Filip Larsson presenterade motionen.
Kontaktor Hannes Björk presenterade styrelsens svar på motionen.
Mötet diskuterade frågan.
Henrik Ramström delger en sakupplysning, motionen kan inte genomföras.
Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet.
C) Inköp av bättre knivslip till Sektionen
Frida Holmvik presenterade motionen.
Ordförande Theo Nyman presenterade motionärernas förslag på knivslip.
William Goldberg påpekar att de knivar som finns kan behövas bytas ut då en ny
knivslip köps in, då de redan förstörts.
Motionärerna menar att vissa knivar fortfarande fungerar på ett bra sätt.
Krögare Love Sjelvgren delger en sakupplysning, ett honingsstål finns i Edekvata.
Ordförande Theo Nyman presenterade styrelsens svar på motionen.
Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.
D) Inköp av värmeskåp till Sektionen
Morris Thånell presenterade motionen.
Mötet bjuds in till att ställa frågor till motionären.
Motionärerna svarar att skåpet som köps in måste vara ett rött skåp, och tillägger att
köpa in ett begangnat skåp inte är en bra lösning. Han informerar vidare att måla skåpet
inte är ett alternativ.
Ordförande Theo Nyman presenterade styrelsens svar på motionen.
Styrelsen stryker motyrkandet i styrelsens svar i motionen.
William Goldberg påpekar att det finns billigare alternativ till värmeskåp.
Filip Larsson håller med motionärerna och säger att det är dåligt att behöva låna värmeskåp.
Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.
E) Utöka posten UtEDischoansvarig
William Goldberg presenterade motionen.
Ordförande Theo Nyman presenterade styrelsens svar på motionen.
Motionärerna jämkar sig med styrelsens motyrkande.
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Mötet beslutade att bifalla den framvaskade motionen.
F) Riktlinjer för formell högtidsdräkt
Ordförande Theo Nyman yrkade på att själv ersätta Talman Henrik Ramström som
agerande talman för denna motion.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Matilda Horn presenterade motionen.
Hon pekar på att de inte kan beställa prover, minimum 500 m kan beställas.
Henrik Ramström påpekar att de har arbetat på detta sedan Höstterminsmötet 2019,
och att de inte kunde hitta någon vikt för damernas band. Han förklarar vidare att en
vikt är den som är längst ner på damernas band så att bandet håller sig på plats. Han
utvecklar även med att syftet med riktlinjen är för att få en uppföljning sedan höstens
möte.
Mötet diskuterade frågan.
Ordförande Theo Nyman presenterade styrelsens svar på motionen.
Ordförande Theo Nyman förtydligar att det är en väldigt stor investering. Styrelsen är
inte negativt inställda, men de vill se motionen mer utvecklad om den ska gå igenom.
Henrik Ramström undersöker hur mötet ser på att upprätta en budget, och de ska
hantera att det inte finns vikter.
Sophia Carlsson föreslår att sektionen kan göra en prototyp på vikter.
Theo Nyman säger att det nationer använder vikter, och poängterar att de därför måste
finnas att köpa. Det kan även finnas alternativ, exempelvis att man använder en medalj
som vikt.
Motionärerna släpper motionen.
Talman Henrik Ramström återgår som agerande talman.
G) Reglementesändring, stoppa Jontes ’skånska’
Jonathan Benitez yrkade på att motionen ska presenteras på skånska.
Filip Larsson uttrycker att han inte orkar med att höra på det, fast Malin Rudin stödjer
yrkandet helhjärtat.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Tom Andersson går emot mötets önskan och pratar på östgötska.
Tom Andersson presenterade motionen.
Cafémästare Frida Pilcher poängterar att de som skrev på inte visste att det var en
motion. Tom Andersson är okej med det.
Krögare Love Sjelvgren presenterade styrelsens svar på motionen.
Tom Andersson påminner om att han inte dykt upp på kodhackarkvällarna. Ordförande
Theo Nyman undersöker om Tom Andersson vill bli entledigad.
Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet.
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H) Inköp av server
Emil Pedersen Lundh presenterade motionen.
Han påpekar att det inte går att få sponsring för en ny server under en pågående
pandemi, samt att den nuvarande servern är gammal och sektionen behöver byta ut den
snarast. Hannes Björk vill även trycka på att sektionen kan få sponsring i efterhand på
en ny server.
Emil Pedersen Lundh säger att vi kan sköta allting själva, vi vill göra något nytt och
modernt. Installation kommer vara lättare än det arbete utskottet har utfört hittills.
Emil Pedersen Lundh berättar att de haft diskussioner inom DDG och Teknokraterna
om vem som ska jobba med den nya servern. Flera har varit villiga att anta uppgiften.
Filip Larsson delger en sakupplysning, den nuvarande servern är minst 15 år gammal.
Han fortsätter att beskriva hur hårdvaran är begränsad och han tycker att det är i
studenters natur att göra det på egen hand. Han misstänker även att det inte kommer
bli billigare att använda en molnbaserad tjänst.
Emil Pedersen Lundh berättar att serverbytet har pratats om väldigt länge. Han är
rädd att man hamnar i en sorts moment 22 om man inte köper in det, alltså att vi inte
vet om folk är intresserade förrän vi köper in servern och låter folk jobba med det.
Filip Larsson uppmuntrar till diskussion då det är en stor investering.
Emil Pedersen Lundh förklarar vad servern gör för nytta, bland annat; erbjuder möjlighet för en bildserver, kan låta oss ha en mailserver, så att alla kan ha en egen mail-adress,
erbjuda viritualisering, så att den agerar som flera datorer, samt kommer kunna göra
andra kul grejer, som att låta oss etablera mojter.
Matilda Horn undrar om det kan hjälpa med en ny server, då medlemsregistreringen
för tillfället är trasig. Emil Pedersen Lundh och Filip Larsson pekar på att vi kommer
kunna bruka ny mjukvara som hjälper oss med många uppgifter.
Hannes Björk delger en sakupplysning, en ny server hade inte hjälpt den specifika situationen som Matilda Horn pratar om. Han belyser istället hur den nuvarande servern
håller på att brinna upp.
Kontaktor Hannes Björk presenterade styrelsens svar på motionen.
Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.
I) Ständigt adjungerade och kallelse till Husstyrelserepresentant samt förfining av Reglemente
Joakim Magnusson Fredlund jämkar sig med styrelsens svar. Detta innefattar att motionen i sin helhet avslås.
Ordförande Theo Nyman presenterade styrelsens svar på motionen.
Joakim Magnusson Fredlund påpekar att det inte framgår för nya medlemmar att vem
som helst kan delta på styrelsemöten, och erbjuder detta som förbättring för Styrelsen.
J) Källsorteringsstation till Edekvata
Joakim Magnusson Fredlund presenterade motionen.
Sexmästare Anna Hollsten presenterade styrelsens svar på motionen.
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Joakim Magnusson Fredlund pekar på att det är pris per år som spelar roll, inte initial
kostnad.
Ordförande Theo Nyman uppvisar som exempel ett sopkärl av metall som kostar strax
under 7500 kr inklusive moms.
Malin Rudin tycker det är en bra idé, men undrar om vi kan använda de kärl vi har
istället. Hon vill låta en av de kärl för glas vara för plast eller papp istället.
Theo Nyman svarar att det inte är många som går in i Edekvata för att slänga skräp,
det underlättar om de står som på kartan i motionen.
Filip Larsson undersöker om man kommer kunna flytta kärlen. Theo Nyman svarar att
de tekniskt sätt är flyttbara.
Theo Nyman går vidare att beskriva hur det är problem att ha så små kärl, då de endast
rensas en gång i veckan.
Anna Hollsten håller med om att de vi har är för små.
Joakim Magnusson Fredlund trycker på att de inte heller ska sticka ut i korridoren.
Daniel Bakic anser att det inte behövs så mycket utrymme för att kasta pant som det
finns.
Mötet beslutade att bifalla motionen med styrelsens motyrkande.
K) Införandet av en Balkommitté
Jakob Pettersson presenterade motionen.
Jakob Pettersson jämkar sig med styrelsens motyrkande.
Øverphøs Sophia Carlsson presenterade styrelsens svar på motionen.
Sophia Carlsson påpekar att namnet “Øvermarskalk” går att ändra om mötet skulle
vilja det.
Hon belyser att mer än en bal per år leder till år som inte har någon bal, vilket är
tråkigt. Ordförande Theo Nyman förklarar att det effektivt blir 1,5 år mellan en bal i
det fallet.
Filip Larsson föreslår “Marskalk”, som namn på det som benämnts “Balkommitté”. Theo
Nyman svarar att det är en annan redan etablerad roll.
Emil Eriksson yrkar på att det ska heta “Balkommittémedlem”.
Mötet beslutade att att postens namn i motionen är “Balkommitté”.
Sophia Carlsson trycker på att om motionen går igenom så är det en bal per år och då
fungerar en budget.
Henrik Ramström beskriver de ekonomiska detaljerna.
Mötet beslutade att bifalla den framvaskade motionen.
L) Upprustning av toaletter
Filip Larsson påpekar att Talman Henrik Ramström inte bör vara agerande talman då
motionen yrkar på en stor investering och Henrik Ramström är en av motionärerna.
Øverphøs Sophia Carlsson yrkade på att själv ersätta Talman Henrik Ramström som
agerande talman för denna motion.
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Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Edvard Carlsson presenterade motionen.
Han pekar på att det kommer uppstå oklarheter på grund av bytet av husprefekt, så
motionärerna kommer behöva lite mer tid. Theo Nyman och Henrik Ramström pratade
med Mats Cedervall, avgående husprefekten. De kommer hantera ärendet dagen efter
mötet.
Edvard Carlsson berättar att inte mycket mer behövs göras innan byggnationen kan
påbörjas.
Henrik Ramström berättar att sektionen måste montera ner och sedan upp trafikljuset
efter byggnationen. Theo Nyman svarar att FVU vet att det ska göras innan renovering.
Malin Rudin föreslår att man ska öka timern innan Hackes röst spelas på toaletterna.
Henrik Ramström svarar med ett starkt nej.
Motionärerna ska försöka rädda kassaskåpet i Ulla innan renovering. De är öppna för
förslag på tillvägagångssätt. Exempelvis, pengarna i motionen är till att renovera toaletterna, därav en liten summa kan användas till att köpa ett nytt kassaskåp. Alternativt
sätter de det befintliga kassaskåpet på en annan plats.
Emil Eriksson påminner att det går nätspänning igenom trafikljuset och att kostruktionen är ifrågasättbar. Därför är möjligheterna att ändra timern tveksamma.
Kontaktor Hannes Björk presenterade styrelsens svar på motionen.
Malin Rudin trycker på att toapappret ska placeras ovanför soptunnan.
Filip Larsson påpekar att han är stor, och uttrycker glädje över att äntligen få plats.
Filip Larsson ber om sluten votering då motionärerna yrkar på stora summor pengar.
Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.
Talman Henrik Ramström återgår som agerande talman.
Filip Larsson yrkade på att mötet tar 7 minuters toapaus.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Mötet ajournerades i 7 minuter från kl. 22.01.
Mötet öppnades kl. 22.08.
§23 Behandling av propositioner
A) Stadgeändring, Styrelsens sammansättning och Informationsutskottet. Andra läsning
Ordförande Theo Nyman presenterade propositionen.
Edvard Carlsson utvecklar, att ge Chefredaktören rollen av en Vice Informationschef
förändrar inget förutom att den personen kan vara ställföreträdande på styrelsemöten.
Edvard Carlsson anser att det är rimligt att ta bort en post från Informationsutskottet
då det kommer leda till en rimlig arbetsbörda.
Theo Nyman trycker på att det finns vidare motivering till att ta bort en post i propositionen. Han motiverar beslutet ytterligare med att det blir en tydligare uppdelning av
arbetsuppgifter mellan de berörda posterna, samt att problemet tidigare har varit svårt
att strukturera arbetet mellan Vice Kontaktor och Kontaktor.
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Emil Eriksson presenterar ett skriftligt yrkande. Se bilaga 1.
Han beskriver yrkandet kort. Han vill inte ta bort posten Vice Kontaktor, då InfU i så
fall blir det största utskottet utan verkställande vice.
Edvard Carlsson pekar på Macapärerna som agerar som chefer över DDG. Därav är en
vice-post inte lika nödvändig.
Hannes Björk anser att om man inför en vice-post som den i motyrkandet, så hade
problemen som utskottet har med posten bestått.
Filip Larsson delger en sakupplysning, om motyrkandet går igenom så skjuts inte propositionen i helhet upp ytterligare ett möte, då det endast är reglementesändringar. Han
forsätter diskussionen med att om Vice Posten försvinner så hade Informationschefer
som inte är så tekniska skrämts bort, då de inte längre kan dela upp arbetet mellan
tekniskt och estetiskt såsom det ofta görs i nuläget. Han anser att flytta runt arbetet
ger lika mycket arbete som tidigare, men att införa en ny post kan dela upp arbetet.
Näringslivsutskottets Ordförande Fredrik Berg påpekar att det är svårt att anta att en
sådan uppdelning mellan en Vice Informationschef och en Informationschef. Han trycker
ytterligare på att Macapärer är ansvariga över DDG, och att fler poster ibland kan göra
problemet klyddigare med odefinierade roller.
Hannes Björk anser att oklarheten består, och att propositionen effektivt förtydligar
rollen som Vice Kontaktor. Han anser att det beror på Macapärernas arbetsbörda i
nuläget.
Alfred Langerbeck, som Macapär, säger att de inte kan få högre arbetsbörda, och tycker
att en ansvarig chef är bra att ha. Han beskriver hur de delar upp arbetet i nuläget.
Alfred Langerbeck har större ansvar över Kodhackare och administrativt arbete, medan
Emil Blennow har större tekniskt ansvar, exempelvis att göra ändringar på hemsidan.
Sophia Carlsson påpekar att Nolleutskottet inte har någon specifik vice-post, och det
fungerar väl.
Johannes Larsson är positiv till styrelsens förslag, och han anser att posten Vice Informationschef inte kommer bidra till utskottets upplägg. Han anser att utskottet kommer
hamna i samma sits som i nuläget.
Daniel Bakic ifrågasätter vilken funktion en vice-post fyller. Han förklarar att det tunga
arbetet för Kontaktorn kommer delas upp naturligt av propositionen. Den blivande
Informationschefen kommer att fylla en möjlig vice-posts funktion.
Filip Larsson anser att man, som Macapär, inte vill fokusera på att driva DDG utan
snarare vill utföra strikt tekniskt arbete.
Øverphøs Sophia Carlsson yrkade på att dra streck i debatten.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Emil Eriksson vidhåller att han inte helt håller med Filip Larsson, men att InfU, i
princip, skulle vara det enda utskotttet förutom NollU som inte har en ren vice-post.
Detta trots många funktionärer i utskottet.
Hannes Björk tycker inte känns som en bra lösning att slänga fler kroppar på problemet
och hoppas på att det löser sig.
Jonathan Benitez håller med om att problemet inte kommer lösa sig bara för att att
man inför ytterligare en post.
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Mötet beslutade att avslå Emil Erikssons yrkande.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
B) Stadgeändring, benämning ledamöter i Styrelsen
Förvaltningschef Rasmus Sobel presenterade propositionen.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
C) Stadgeändring, Cafémästeriet
Cafémästare Frida Pilcher presenterade propositionen.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
D) Stadgeändring, Revisorer och beskrivning av Funktionärer
Ordförande Theo Nyman presenterade propositionen.
Ordförande Theo Nyman förklarar att Styrelsen inte vill ta bort begreppet “förtroendevald” helt för att det ligger viss tyngd i ordet. Alla funktionärer har ett fortroende då
de är valda av Sektionen.
Joakim Magnusson Fredlund anser att sektionen borde definiera termen “e.a.” i Stadgan
då propositonen yrkar på att det skrivs in i Stadgan.
Ordförande Theo Nyman förklarar både Stadgan och Reglementet ska läsas tillsammans, och man vill undvika att fylla Stadgan alltför mycket, medan reglementet är mer
utförligt. Han utvecklar även att “e.a.” poster är ett vedertaget begrepp i sektionen, och
att i princip alla har fått kontakt med begreppet tidigt.
Talman Henrik Ramström delger en sakupplysning, begreppet “e.a.” är ett vedertaget
begrepp i föreningslivet.
Filip Larsson undersöker varför Daniel Bakic valde att söka till en post trots sin roll
som Revisor. Daniel Bakic förklarar att han ville ha posten. Han hade enligt tidigare
tolkning lika stor rätt att ha posten som alla andra.
Anna Hollsten tycker att man ska ha en funktionärspost om man ska spela i sektionens
husband, annars tappar posten sitt syfte.
Theo Nyman påpekar att det även finns andra e.a. poster som ger en andra fördelar,
exempelvis delger en roll som Diod tillgång till caféfesten.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
E) Reglementesändring, val av funktionärer
Ordförande Theo Nyman presenterade propositionen.
Daniel Bakic frågar om propositionen är mindre demokratisk då inte hela sektionen kan
rösta. Theo Nyman pekar på att det blir mindre tryck på personen som söker till en
post. Han hoppas på att framtida styrelser agerar opartiskt.
Emil Eriksson frågar vad resultatet blir för de poster som får majoriteten av sin reklam
på valmötet, och poster som ofta väljs till de som spontanansöker. Theo Nyman föreslår
att man marknadsför posterna under valmötet, helst tidigt på mötet då närvaron är
hög. Han tycker att man kan marknadsföra poster bättre i allmänhet.
Joakim Magnusson Fredlund anser att beskrivningen för Husstyrelserepresentant även
täcker motivationen för de som ska väljas på valmötet. Theo Nyman svarar att den
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posten inte handlar lika mycket om representation utåt, Husstyrelserepresentanten ska
primärt framföra våra synpunkter för Husstyrelsen, vilket kan ses som intern representation, säger han.
Daniel Bakic för fram samma som Joakim Magnusson Fredlund, fast gällande Alumniansvarig. De är representanter för alumner. Fredrik Berg håller med men tycker att
Alumniansvariga riktar sig mot äldre studenter och propositionen påverkar inte hur posten söks. Han framför åsikten att färre spontanansökningar kan leda till ett bättre urval
av funktionärer, då det är endast de som faktiskt avser att söka posten som söker.
Sophia Carlsson trycker på att alla funkionärsposter representerar sektionen till viss del,
och att ingen post är mindre värd.
Daniel Bakic, en före detta styrelsemedlem, förklarar att han har haft diskussioner om
detta förut, och då kommit fram till att det mest demokratiska att alla poster röstas fram
på valmötet. Han föreslår att man istället kan jobba på bättre lösningar på valmötet.
Filip Larsson tycker att ju fler poster som väljs av styrelsen, desto fler poster kan
styrelsemedlemmar välja in sig själva till, vilket är högst odemokratiskt. Han vill att
även sittande vice utskottsordförande bör vara med och rösta i sådant fall, eller på annat
sätt väga in i processen.
Hannes Björk pekar på att tanken med propositionen är att prioritera de poster har
ansvar över ekonomi eller personer, istället för att låta valen bli mindre demokratiska
ju senare i kvällen de röstas om.
Tom Andersson påpekar att valen inte blir demokratiska i slutet av kvällen oavsett. Han
forsätter, för flera poster duger inte en presentation av typen som görs på valmötet för
att visa att man är passande för posten oavsett.
Sophia Carlsson säger att jäv i fallet att en styrelsemedlem vill bli inröstad till en post
är enkelt motverkat då man kan gå ut ur mötet under det specifika valet.
Anna Hollsten anser att det är orimligt att ständigt öka antalet dagar som valmötet tar,
med en ständigt växande sektion. Hon tycker även att alla poster kräver inte att man
ska kunna presentera sig, utan snarare kunskap i ett specifikt område. Hon förklarar
vidare att endast sex deltagare på ett styrelsemöte krävs för att kunna rösta in någon
till en post, därmed kan de som berörs lämna mötet under röstning.
Ordförande Theo Nyman belyser att det känns fel att ta beslutet då antalet deltagare
på mötet är lågt. Han säger vidare att risken finns att jäv finns, men att det positiva
överväger de negativa.
Theo Nyman delger en sakupplysning, andra sektioner har många andra varianter på
tillvägagångssätt, exempelvis väljer A-sektionen i princip bara in sin styrelse. Henrik
Ramström svarar att många sektioner har gått över till det systemet föreslagit i propositionen, och att de posterna som väljs in av styrelsen blir vakantsatta. Daniel Bakic
pekar på att flera sektioner väljer in alla funktionärer på ett motsvarande valmöte också.
Styrelsen bordlägger propositionen på grund av lågt deltagande på mötet.
F) Reglementesändring, ständigt adjungerad
Förvaltningschef Rasmus Sobel presenterade propositionen.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
G) Budgetförändring, NollU
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Øverphøs Sophia Carlsson presenterade propositionen.
Henrik Ramström delger en sakupplysning, budgeten för en kick-off inom NollU är
endast intern, de tar inte del av den gemensama budgeten.
Daniel Bakic undersöker om ØGP fortfarande ska använda labbrockar.
Sophia Carlsson förklarar att ØGP har 500 kr att dela på i år. Hon håller med att de
budgetposterna blir orättvisa, men till nästa år vill hon rätta det.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
H) Budgetförändring, arbetskläder
Kontaktor Hannes Björk presenterade propositionen.
Henrik Ramström delger en sakupplysning, budgetposten är tänkt att bara köpa in
ersättning för trasiga kläder.
Krögare Love Sjelvgren svarar, endast att ersätta tröjor till KM går över den befintliga
budgeten.
Theo Nyman delger en sakupplysning, budgetposten är tänk för underhåll och mindre
inköp. Han tillägger att alla köp sektionen kan tänkas göra gentemot denna budgetpost
går över budgeten.
Daniel Bakic vill att funktionärerna tar hand om arbetskläderna. Hannes Björk anser
att arbetskläderna är en förbrukningsvara som måste fyllas på efter hand.
Malin Rudin delger att det endast finns gemensamma arbetströjor för KM detta år,
vilket ökar behovet.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
§24 Övrigt
Emil Eriksson berättar att wikin tackar för sig.
Filip Larsson ber sektionen att rösta i Fullmäktig-valet.
Sophia Carlsson tycker att mötet är bra arrangerat.
Moa Rönnlund ber sektionen att söka till Diod, när detta är möjligt.
Talman Henrik Ramström tackar för alla som deltog.
§25 TaFMA
Talman Henrik Ramström förklarade mötet avslutat kl. 23.47.
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Enligt vår tolkning av stadgarna så kan detta motyrkande bifallas, samtidigt som de
införs så att allt sker som planerat till Valmötet i höst. Vårt motyrkande rör ENDAST
reglementet
Det här yrkandet är alltså endast ett motyrkande till den andra att-satsen i
propositionen och står alltså inte emot varken den första eller tredje att-satsen i
propositionen

Fakta
Antal funktionärer i dagsläge (exklusive styrelsemedlem och verkställande1 vice):
InfU: 16 + 31 kodhackare
TOTALT: 47, nuvarande 1 vice
CM: 4 + max 30 dioder + max 5 halvledare
TOTALT: 39, har 2 vice
KM: 2 + 43 källarmästare
TOTALT: 45, har 2 vice
FvU: 9
TOTALT: 9, har 1 vice
ENU: 9 + 17 näringsliv
TOTALT: 26, har 1 vice
NöjU: 12 + 10 bananer
TOTALT: 22, har 2 vice
E6: 10 + 33 sexiga
TOTALT: 43, har 1 vice
SRE: 7 + 11 årskurs + 13 ledamot
TOTALT: 31, har 1 vice
Motivering:
TL;DR: Vi vill inte ta bort Vice Kontaktor/Informationschef
Vi vill förtydliga att motyrkandet endast är på den andra att-satsen, som endast rör
reglementet, och kan därmed röstas igenom på endast ett möte. Detta kan komma upp för
diskussion, och vi förstår att det kan röra sig om en tolkningsfråga.
Som Chefredaktör emeritus och sittande Vice Kontaktor ogillar vi rollen som försvunnit; En
verkställande Vice som bistår utskottschefen i utskottets arbete. InfU är det största och mest
spretiga utskottet, och vi tror att det hade påverkat utskottets arbete negativt att ta bort en
Vicepost.
Jämför man utskott av liknande storlek, men med mer koncentrerade arbetsuppgifter, som
KM, har de 2 “verkställande” vice som bistår utskottschefen i sitt arbete. Chefredaktören tar
redan upp en del av ansvaret genom att mer eller mindre ensam leda Redaktionen, men
även utan Redaktionen är InfU ett av de största och spretigaste utskotten. Att sätta
Chefredaktören till Vice hade endast fyllt rollen i den mening att hen kan ta
Informationschefens plats då denne inte kan närvara vid t.ex. styrelsemöten.
I motiveringen till propositionen skriver styrelsen redan att “[Utskottsarbetet] underlättas stort
med en
aktiv utskottsordförande som helt kan fokusera på att leda och utveckla sektionens
informationsverksamhet”, vilket delvis löses genom att dela upp den gamla

1

Med verkställande vice menas de som direkt bistår sin utskottsordförande i sitt dagliga arbete att
driva utskottet, alltså inte exempelvis Skattmästaren

kontaktorsposten. Vi tycker att det då är ett steg tillbaka att ta bort den som bistår
utskottsordförande i detta; Vice Kontaktor/Informationschef.
I övrigt ser vi mycket positivt till propositionen, och har egentligen inga som helst problem
med att Chefredaktörens ansvarsområde utökas till att inkludera en vicepost. Som tidigare
Chefredaktör kan jag intyga att det inte är bortom postens utsträckning, men jag har mycket
svårt att se att en Chefredaktör kan bistå i alla de delar där vi anser att det behövs; Att
administrera och se till att alla gör vad de ska och får det stöd de behöver lägger en onödig
belastning på Informationschefen, som enligt de siffror vi tagit fram ovan, skulle leda det
största utskottet med minst antal verkställande vice (0).

