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SEKTIONEN

Sektionsmötesprotokoll
2017–05–02

Protokoll sektionsmöte VTM 2017–05–02
Närvaro:

§1

Lars Gustafson
Paula Roth
Axel Isberg
Rasmus Göransson
Axel Wihlborg
Lasse Heeman
Oscar Sigurdsson
Martin Bergman
Elin Hanstorp
Ludvig Åkesson
Oskar Ström
David Larsson
Mattias Eklund
Axel Syrén
Gabriel Sjöberg
Fabian Sundholm
André Hedesand
Anna Qvil
Viktor Claesson
Hanna Höjbert
Fred Nordell
Julia Baeza
Henrik Olsson
Christian Saeland
Erik Gralén
Johannes Törnblom
Otto Sörnäs
Felicia Carlsson
Nils Goksör
Isak Amundsson
Martin Johansson
Niklas Bruce
Ossian Gewert
Emil Wihlander
Emmy Edfors
Daniel Åhlin
Jesper Grahm
Jesper Berg
Axel Petersen
Astrid Jansson
Hannes Åström

TFMÖ

Talman, Revisor
Propagandamästare, tillika Sekreterare
Ordförande
Näringslivsansvarig
Skattmästare
Källarmästare
Studierådsordförande
Cafémästare
Överphös
Programmästare
Sexmästare fr.o.m. §20.1 Mobilt Ljud
Revisor

t.o.m §20.3 Alumnimiddagsansvarig

t.o.m §30 Genomförande av röstning
t.o.m §30 Genomförande av röstning
t.o.m §30 Genomförande av röstning

fr.o.m. §29 Valberedning
fr.o.m. §20.3 Alumnimiddagsansvarig

Talman Lars Gustafson förklarade mötet öppnat klockan 17:28.
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§2

Sektionshymn

Mötet sjöng sektionshymnen.

§3

Tid och sätt

Mötet beslöt att godkänna tid och sätt.

§4

Adjungeringar

Inga att adjungera.

§5

Val av två
justeringspersoner
tillika rösträknare
Föredragningslista

Mötet beslöt att välja David Larsson och Gabriel Sjöberg till justeringspersoner tillika rösträknare.

§6

Föredragningslistan godkändes med tilläggen;
• §20.1 Mobilt ljud
• §20.2 Vidare utveckling av sektionens portabla högtalarsystem
• §20.3 Alumnimiddagsansvarig

§7

§8

Föregående mötes
protokoll

Se bilaga 22, 23 och 24.

Meddelanden

Rasmus Göransson meddelar att den 17:e maj är det Startupdag
och uppmanar alla att gå dit.

Mötet beslöt att godkänna de två protokollen från 2016. Protokollet från VTM 2017 godkändes ej då det saknades namn i protokollets närvarolista.

Elin Hanstorp informerade om att D-chip har vårterminsmöte på
måndag och uppmanar alla att gå dit.
§9
§10

Rapport från
Styrelsen
Sektionens
ekonomiska status

Ordförande Axel Isberg presenterade rapporten.
Skattmästare Axel Wihlborg presenterade sektionens ekonomiska status.
Martin Johansson undrade varför budgetfunktionen på hemsidan inte visar rätt budget. Axel Wihlborg svarar att han inte haft
tid att uppdatera den.

§11

Behandling av 2014
års räkenskap

David Larsson berättar att bokslutet på tavlan i iDét saknade balansräkning och resultaträkning, bokslutet innehåller dessutom
fel.
David Larsson yrkar på att bordlägga dessa punkter till nästa
möte. Revisorerna har dessutom inte hunnit kolla på detta ännu.
Se bilaga 25 och 26 under vårterminsmöte 2017.
Mötet beslutade att bordlägga behandlingen av 2014 års räkenskap med följande sub-paragrafer §11.1 Verksamhetsberättelse,
§11.2 Revisorsberättelse, §11.3 Bokslut och §11.4 Ansvarsfrihet
för styrelsen.

§12

Motion 17001, Inköp
av Nintendo Switch

Henrik Olsson drar tillbaka motionen, ingen lyfter motionen. Motionen faller. Se bilaga 1 och 100.
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Motion 17002,
Ändring i adjungeMotion
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Motionen faller, ingen lyfter motionen. Se bilaga 2 och 200.
Motionen faller, ingen lyfter motionen. Se bilaga 3 och 300.
Motionen faller, ingen lyfter motionen. Se bilaga 4 och 400.
David Larsson presenterade motionen. Axel Isberg presenterade
styrelsen svar. Mötet beslöt att bifalla motionen.
Se bilaga 5 och 500.
Elin Hanstorp lämnade lokalen.

§17

Motion 17006,
Förtydligande av
valförandet,
kandidatur

David Larsson presenterade motionen. Isberg presenterade styrelsen svar på motionen. Mötet beslöt att bifalla motionen.
Se bilaga 6 och 600.

§18

David Larsson presenterade motionen. Isberg presenterade styMotion 17007,
relsen svar. Mötet beslöt att bifalla motionen i sin helthet.
Förtydligande av
valförandet, valbarhet
Se bilaga 7 och 700.

§19

Motion 17008,
Delning av HTM2

David Larsson presenterade motionen. Isberg presenterade styrelsen svar. Motionärerna jämkar sig med styrelsens förslag.
Henrik Olsson varnade för att ett tidigare möte kan leda till stressiga tider för valberedningen.
Jesper Berg undrade om att beslut från tidigare möte om att välja Överphös under HTM1 kommer sluta gälla. Överfös kommer
fortsatt väljas under HTM1.
Mötet diskuterade.
Mötet beslöt att bifalla motionen med styrelsens förändringar i
sin helhet.
Se bilaga 8 och 800.

§20

Motion 17009,
Införande av
förändringshistorik i
sektionens centrala
styrdokument

David Larsson presenterade motionen. Isberg presenterade styrelsen svar.
Mötet beslöt att behålla Att-sats 4. Mötet beslöt att godkänna
motionen i sin helhet.
Detta innebär en ändring i stadgarna och därför måste förslaget
gå igenom även på nästa sektionsmöte.
Se bilaga 9 och 900.

§20.1 Sen Handling:
Motion: Mobilt Ljud

Martin Johansson presenterade motionen. David Larsson och Niklas
Bruce lämnade lokalen.
Axel Isberg lyfte frågan om vilka event den är tänkt att användas till. Martin svarade att denna är till för när en behöver något
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portabelt med mikrofon. Detta är inte tänkt att ersätta vårt PA
system, detta är ett komplement till när en inte vill ta fram det.
Lite som partywagon.
Axel Wihlborg undrade om detta är ett nödvändigt köp. Martin
Johansson svarade att han tycker det. David Larsson undrar om
4000 kronor räcker till. Den ska ha ganska mycket ös och nå över
sjön sjön. Martin svarar att andra sektioner har detta som sin enda högtalare, och att tanken är att vi bara ska komplettera vårt
ljudsystem för andra evenemang.
Lasse Heemann informerar att under nollningen ska partywagon fungera igen. Sektionen kommer lägga pengar på att få den
att fungera igen. Med ljud har en det problemet att en vill ha
mycket ljud utan att bära runt på mycket batterier. Lasse har kollat på detta och det går inte oavsett hur mycket pengar en lägger
på att köpa ljudsystem att få både lätt att och tillräckligt mycket
ljud. En av topparna med en förlängningssladd kommer fungera. Det föreslagna ljudsystemet kommer nog inte komplettera så
mycket. Det enda vi skulle behöver det till är till regattan.
Gabriel Sjöberg upplyser mötet om att det finns en annan motion
som behandlar nästan samma sak. Det går även att använda generatorer istället för batterier. Budgeten är rimlig givet vad den
ska räcka till.
Lasse Heemann upplyste mötet om att sektionen antagligen inte
får lagra bensin i lokalerna. Samt ifrågasätter när sektionen skulle behöva ljudsystemet då vi redan har topparna.
Jesper Grahm berättar att han ser många olika tillfällen då mobilt
ljud hade behövts, exempelvis då en ska dra med folk och måla
monument, vara på andra sidan sjön sjön eller leka i S:t Hans
backar.
Gabriel Sjöberg upplyser mötet om att en fördel med professionellt byggda saker är att de har spärrar för att den inte ska gå
sönder och delar är lättare att byta ut och underhålla. Vilket är
en klar fördel jämfört med Partywagon.
Emil Wihlander upplever att Partywagon inte uppfyller sitt syfte. Fördelen med det föreslagna systemet är att en person lätt kan
dra med sig utrustningen.
Mötet diskuterade.
Lasse Heemann yrkade på streck i debatten. Mötet beslöt att dra
streck i debatten.
Henrik Olsson frågade om 6 timmars batteritid var på högsta
eller lägsta volym. Inget svar inkom.
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David Larsson informerar om att man kan ha den på regattatåget. Lasse Heemann undrar om PartyWagon kan pensioneras
om beslutet går igenom, inget svar inkom på grund av streck i
debatten.
Niklas Bruce och David Larsson kom in i lokalen. Mötet beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.
Se bilaga 27
§20.2 Sen Handling:
Motion: Vidare
utveckling av
sektionens portabla
högtalarsystem

Gabriel Sjöberg presenterade motionen.
David Larsson tyckte att förslaget låter väldigt dyrt. Gabriel Sjöberg svarar att systemet fungerar utomhus, är gjord för att flyttas
och är PA så den ska hålla.
Priserna angivna i motionen inkluderar moms.
Lasse Heemann undrar hur denna klarar att folk som aldrig tidigare hanterat något liknande hanterar det. Gabriel Sjöberg svarar
att han har pratat med någon som säger att denna är bra, den har
en limiter som skyddar den. Den är alltså lite smart och säger till
när den lider för mycket. Garantin är på 3 år och det finns en bra
support. Basen köps från samma ställe som topparna och mixern, HUT(kårens källarmästeri) brukar köpa från samma ställe.
Axel Isberg upplyser att om vi köper in något som detta är tanken att skapa ett utlåningssystem för den så att sektionen har lite
mer kontroll över användningen.
Mötet diskuterade.
Gabriel Sjöberg yrkar att lägga till följande att-sats; ätt motionären lägger fram ett förslag till styrelsen som sedan godkänner
förslaget innan köpet får genomföras."
Mötet beslöt att bifalla motionen med Gabriel Sjöbergs tilläggsyrkande.
Se bilaga 28

§20.3 Sen Handling:
Motion: Alumnimiddagsansvarig

Axel Isberg presenterade motionen.
Anna Qvil undrade om det inte går att ha två alumnigruppsansvariga? Rasmus Göransson svarade att det brukar vara bra att
ha en tydlig struktur i detta, det är lättare att dela på posten än
att ha två.
Mötet diskuterade.
Oscar Sigurdsson yrkar på att återremittera motionen till styrelsen.
Mötet beslöt att återremittera motionen till styrelsen.
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Mötet beslöt att adjungera mötet. Mötet återupptogs 19:46.
Se bilaga 29
§21

Proposition 17501,
Nytt utskott i
Näringsliv

Rasmus Göransson presenterade propositionen.
Mötet diskuterade.
David Larsson påpekar att motionen valt att öka utgifter utan
att balansera upp det med inkomster. Är det meningen att dessa
event ska vara gratis för företagen? Felicia Carlsson svarade att
de inte bjuder in företag utan att det är människor som bjuds in
utan att representera ett företag. Det handlar om att de utbildar
utan att få ut någon ekonomiskvinning.
Case berättar att de har funnits i två år och under det första året
hade fyra event, under denna våren har dei haft tre event. De har
snittat runt 20 deltagare per event, men bjuder även in från medlemmar av andra sektioner. De tror att det finns potential att utöka samarbetet, och kåren vill gärna bygga ut case-verksamheten
på hela LTH.
Mötet beslöt att godkänna propositionen i sin helhet.
Se bilaga 10.

§22

Axel Isberg presenterade propositionen.
Proposition 17502,
Tydligare
inlämningsprocess för Mötet diskuterade.
motioner
Mötet beslöt att godkänna propositionen i sin helhet.
Detta innebär en ändring i stadgarna och därför måste förslaget
gå igenom även på nästa sektionsmöte.
Se bilaga 11

§23

Proposition 17503,
Jobbarkläder för
funktionärer

Oskar Ström presenterade propositionen.
Oskar Ström berättar att förväntad livslängd på kläderna är uppemot 5 år enligt recensioner online. Då de inte används så ofta bör
slitaget inte vara så högt. För pengarna får vi tio stycken kockrockar och runt 80 stycken pikeer.
Mötet beslöt att bifalla motionen i sin helhet.
Se bilaga 12

§24

Proposition 17504,
Pepparna i våra
styrdokument

Axel Isberg presenterade propositionen.
Ossian Gevert undrar hur långsiktig vi tror att uppdelningen
kommer vara. Axel Isberg svarar att vi vill att konstruktionen
ska finnas kvar, vilket är varför den är löst skriven. De får kaffe
och access, det är den stora skillnaden.
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Motionen innefattar inte övriga nollningsfunktionärer.
Mötet diskuterade.
Mötet beslöt att bifalla motionen i sin helhet.
Se bilaga 13.
§25

Proposition 17505,
Nollningsfunktionärer

Axel Isberg presenterade propositionen.
David Larsson undrar om motionärerna har funderat över mandatperiod. Axel Isberg svarar att det är tänkt att mandatperioden
ska vara på helår, men att en del fadderarbete ligger under våren. Martin Johansson berättar att de normalt inte väljs förens i
april, så i praktiken blir det från och med april. Lars Gustafson
ifrågasätter hur realistiskt det är att staben ska ha alla faddrar
klara i januari. David Larsson berättar att funktionärer som varit invalda i ett helt år har rätt till funktionärsmedaljen, så den
budgeten behöver höjas rejält.
Mötet diskuterade.
David Larsson skickade in ett ändringsyrkande om att sätta mandatperioden till: “från den 1:a april till den 30:e september.
Mötet beslöt att bifalla motionen med David Larssons tilläggsyrkande.
Se bilaga 14

§26

Proposition 17506,
Byte av namn på
utskottet staben till
Nollningsutskottet

Axel Isberg presenterade propositionen.
Mötet beslöt att godkänna motionen i sin helhet.
Detta innebär en ändring i stadgarna och därför måste förslaget
gå igenom även på nästa sektionsmöte.
Se bilaga 15

§27

Proposition 17507,
Justering av justerare
på styrelsemöte

Axel Isberg presenterade propositionen.
Mattias Eklund lämnade lokalen. Mötet beslöt att godkänna propositionen i sin helhet.
Detta innebär en ändring i stadgarna och därför måste förslaget
gå igenom även på nästa sektionsmöte.
Se bilaga 16

§28

Proposition 17508,
Funktionärer är bra!

Axel Wihlborg presenterade propositionen.
Mattias Eklund kom in i lokalen.
Wihlborg skickade in ett tilläggsyrkande som avser att lägga till:
att höja skattmästeriets tackbudget med 500 kr.
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Mötet beslöt att godkänna propositionen med tilläggsyrkandet.
Se bilaga 17
§29

Proposition 17509,
Valberedning

Axel Wihlborg presenterade propositionen.
Julia Baeza, Niklas Bruce och David Larsson lämnade lokalen.
Henrik Olsson undrar varför kandidaterna ska få reda på resultatet innan resten av sektionen. Axel Wihlborg svarar att om valberedningen går ut till kandidaterna innan förslaget presenteras
har de en möjlighet att dra tillbaka sin kandidatur.
Mötet diskuterade.
Mattias Eklund upplyser mötet om att valberedningen har diskuterat detta och håller med om att en kravprofil är något som
hade underlättat. Valberedningen ser positivt på att ge sektionen
bättre insikt i deras arbete.
Ossian Gevert tillägger att det finns en policy för valberedningsarbete som inte påverkas av propositionen i sin nuvarande form.
Martin Johansson berättar att kåren haft samma diskussion. Kåren kom fram till att alla kandiderande skulle lämna rummet varefter valberedningen redogjorde för sin kravprofil.
Henrik Olsson anser att kravprofilen bör utvecklas i samband
med folk, men att valberedningen gärna håller den hemlig innan
val.
Axel Wihlborg yrkade på streck i debatten. Mötet beslöt att inte
dra streck i debatten.
David Larsson kom in i lokalen.
Martin Johansson anser att som det ligger nu kommer det inte
bli gjort. De tre sista punkterna borde därför ligga i en policy. De
kommer läggas som beslut och inte hamna i reglemente, stadgar
eller policy.
Martin Bergman skickar in ett ändringsyrkande att lägga till Ätt
ålägga valberedningsordförande"i början av punkt 3 och 4. Styrelsen jämkar sig med ändringsyrkandet.
David Larsson yrkar på att de tre sista att-satserna (efter Martins
ändringsyrkande) skrivs in som punkter i policyn istället för att
enbart ligga som sektionsmötesbeslut. Styrelsen jämkar sig med
ändringsyrkandet.
Mötet beslöt att godkänna att-sats ett.
Mötet beslöt att bifalla de resterande tre att-satserna i klump. Se
bilaga 18
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Axel Isberg meddelar att E-hälsar att de är bättre än oss då deras
möte redan är klart.
§30

Proposition 17510,
Genomförande av
röstning

Axel Wihlborg presenterade propositionen.
David Larsson anser att det kan vara lämpligt att lägga detta under procedurändringar.
Mötet diskuterade frågan.
David Larsson anmärker på att det bara går att justera i val. Detta behöver ändras om så att det går att justera vid varje omröstning men inte under ett pågående val. Propositionen kan tolkas
underligt då ordvalet är lite konstigt.
David Larsson yrkar på att återremittera propositionen till styrelsen tills nästa sektionsmöte.
Mötet beslöt att återremittera propositionen till styrelsen.
Mötet ajornerades 21:16. Mötet återupptogs 21:45.
Rasmus Göransson lämnade lokalen.
Se bilaga 19

§31

Proposition 17511, Ny Rasmus Göransson presenterade propositionen.
budgetpost i
Elin Hanstorp kom in i lokalen.
näringslivsutskottet
Mötet diskuterade.
Mötet beslöt att bifalla propositionen i sin helhet.
Se bilaga 20

§32

Proposition 17512,
Budgetändringar

Axel Wihlborg presenterade propositionen.
Mötet diskuterade.
Mötet beslöt att bifalla propositionen i sin helhet.
Se bilaga 21

§33

Val

I enlighet med policy fick styrelsekandidaterna 10 minuters presentation och 10 minuter för utfrågning och övriga poster fick 7
minuters presentation och 5 minuters utfrågning.
Hannes Åström lämnade lokalen. Rasmus Göransson kom in i
lokalen.
Vice Ordförande Valberedningen presenterade Anna Qvil som
sitt förslag. Anna Qvil presenterade sig och frågades ut. Anna Qvil lämnade lokalen. Mattias Eklund presenterade valberedningens motivering till förslaget. Mötet beslöt att välja Anna Qvil till Vice Ordförande. Anna Qvil kom in i loka9 (12)
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len.
Studierådsordförande Valberedningen presenterade Oscar Sigurdsson som sitt förslag. Oscar Sigurdsson presenterade sig och
frågades ut. Oscar Sigurdsson lämnade lokalen. Mattias Eklund
presenterade valberedningens motivering till förslaget. Mötet beslöt att välja Oscar Sigurdsson till Studierådsordförande. Oscar Sigurdsson kom in i lokalen.
Näringslivsansvarig Valberedningen presenterade Rasmus Göransson som sitt förslag. Rasmus Göransson presenterade
sig och frågades ut. Rasmus Göransson lämnade lokalen.
Mattias Eklund presenterade valberedningens motivering
till förslaget. Mötet beslöt att välja Rasmus Göransson till
Näringslivsansvarig. Rasmus Göransson kom in i lokalen.
Källarmästare Valberedningens förslag är vakant. Christian Saeland kandiderade. Christian Saeland presenterade sig och
frågades ut. Christian Saeland lämnade lokalen. Mötet beslöt att välja Christian Saeland till Källarmästare. Christian
Saeland kom in i lokalen.
Programmästare Valberedningen presenterade att de missat att
valberedare en kandidat, inga kandidater har valberetts. Valberedningens förslag är vakant. Ingen kandiderade. Mötet
bordlade valet tills slutet av punkten.
Vice Näringslivsansvarig Valberedningens förslag är vakant. Ingen kandiderade. Mötet bordlade valet tills slutet av punkten.
Vice Källarmästare Axel Syrén och Lasse Heemann ställde upp
till Vice Källarmästare. Lasse Heemann lämnade lokalen.
Axel Syrén presenterade sig och frågades ut. Axel Syrén
lämnade lokalen. Lasse Heemann kom in i lokalen. Lasse Heemann presenterade sig och frågades ut. Lasse Heemann lämnade lokalen. Mötet beslöt att välja Axel Syrén till
Vice Källarmästare. Mötet beslöt att välja Lasse Heemann
till Vice Källarmästare. Axel Syrén och Lasse Heemann kom
in i lokalen.
Vice Programmästare Valberedningens förslag är vakant. Ingen
kandiderade. Mötet bordlade valet tills slutet av punkten.
Karnevalsansvarig Valberedningens förslag är vakant. Ingen kandiderade. Mötet bordlade valet tills slutet av punkten.
Teknikfokusansvarig Valberedningen förslag är vakant. Ingen
kandiderade. Mötet bordlade valet tills slutet av punkten.
Medlem i Projektgruppen för Teknikfokus Valberedningen förslag är vakant. Ingen kandiderade. Mötet bordlade valet
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tills slutet av punkten.
Valberedningens ordförande Valberedningen hade inget förslag.
Ossian Gevert presenterade sig och frågades ut. Ossian Gevert lämnade lokalen. Mötet beslöt att välja Ossian Gevert
till Valberedningens ordförande. Ossian Gevert kom in i lokalen.

Valberedningsrepresentanter från de fyra lägsta årskurserna Valberedningen
hade inget förslag. Mötet bordlade valet tills slutet av punkten.
Valnämndsrepresentant TLTH Valberedningen hade inget förslag. Mötet bordlade valet tills slutet av punkten.
Fyllnadsval - Sångförman Niklas Bruce ställer upp till sångförman. David larsson nominerades till sångförman men avböjde. Niklas Bruce presenterade sig och frågades ut. Niklas
Bruce lämnade lokalen. Mötet beslöt att välja Niklas Bruce
till Sångförman. Niklas Bruce kom in i lokalen.
Rasmus Göransson lämnade lokalen.
Mötet beslöt att vakantsätta Programmästare, Valberedningsrepresentanter från de fyra lägsta årskurserna, Vice programmästare och karnevalsansvarig.
Mötet beslöt att delegera val av Vice näringslivsansvarig, teknikfokusansvarig, medlem i projektgruppen för teknikfokus och
valnämndsrepresentant TLTH till styrelsen.
§37

Entledigande av
funktionär

Axel Isberg redogör för varför Oskar Damkjaer bör entledigas
och vad som hänt. Axel Isberg har varit i kontakt med Oskar
Damkjaer som är okej med att bli entledigad och understryker
att detta inte på något sätt varit en konflikt.
Mötet beslöt att entlediga Oskar Damkjaer som sångförman.

§38

Övrigt

Martin Johansson undrar om det finns en plan för VTM-extra?
Isberg svarar att det förhoppningsvis kommer ske inom två veckor. Rasmus Göransson fyller i att målet är att ha förslag till alla
vakanta poster tills mötet.
Lasse Heemann upplyser att om två helger är det snickerboa, alla
är välkomna att delta.
Axel Isberg berättar att det ålagts honom och Lasse Heemann att
fixa ett mediadator till sektionen, alla som är intresserade av att
vara med i processen ska höra av sig till dessa. Mediadatorn är
tänkt att stå i Shäraton.
Viktor berättar om nollningsappen som togs upp på ett styrelsemöte.
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Lars vill ha feedback på saker han har gjort fel, mejla dessa till
Lars. Detta går att lägga i styrelsebrevlådan.
§39

TFMA

Talman förklarade mötet avslutat klockan 23:27.

Mötessekreterare

Talman

Justeras

Justeras

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Lars Gustafson

David Larsson

Gabriel Sjöberg
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