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Protokoll Sektionsmöte 4
2020-05-07
Styrelsen 19/20

Protokoll för Sektionsmöte 4
Plats: Zoom
Datum & tid: Torsdagen den 7:e maj klockan 17:15
§1. Preliminärer

a. Mötets öppnande
Joel Fransson förklarar mötet öppnat kl. 17:19.
b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: Sektionsmötet beslutar att välja David Engen och Victor Simonsson till justeringspersoner tillika
rösträknare.
c. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 96.
d. Mötets behöriga utlysande
Preliminär kallelse skickades ut tio arbetsdagar innan mötet och den slutliga kallelsen skickades ut tre dagar
innan mötet.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.
e. Adjungeringar
i.
Inga adjungeringar.
f.

Godkännande av dagordningen
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna dagordningen med tilläggspunkt §2 Meddelande b. kårledningen
och e. Harm samt strykning av §5 GOEROVSBOA a.Rustet 2019 och istället flytta upp b. DSC 2019/2020 till a.
osv.

g. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.
§2. Meddelanden
a. Styret
i.
Fredrik Gustafsson företräder styret. Han hoppas att självstudierna går bra och att det går bra under
omständigheterna. Han tackar även för ett fantastiskt år på sektionen och hoppas att medlemmarna
är nöjda med styrets insats. Han meddelar även att styret ser fram emot att skicka vidare våra
erfarenheter till det nya styret som förhoppningsvis väljs in på mötet.
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b. Kårledningen
i.
Lovisa Berglund är H-sektionens kårkontakt. Hon företräder kåren och hoppas att allting är bra med
alla och uppmanar till att hålla avstånd till varandra även i skolan. Aktuellt på skolan är att vi nu till
höst börjar två nya program; medicinsk teknik och globala system. MT kommer ligga under elektro
och globala system kommer till en början ligga under kfkb men planen är att de senare ska få en egen
sektion. Lovisa fortsätter med att meddela att vi har fått en ny VD som heter Roger Norman och
uppmanar även till att söka Valberedningen för kårledningen samt CHARM. Sist men inte minst har vi
fått en ny kårledning. Det är ett gäng väldigt taggade personer som snart går på och gamla
kårledningen tror att det kommer bli superbra! Men med det sagt så blir det här Lovisas sista
sektionsmöte på H och hon vill passa på att tacka alla för det här året och det varma mottagandet hon
fått. Lovisa tackar för sig och hälsar att det har varit trevligt att lära känna så många av oss.
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 98.
§2. Meddelanden
c. Rekryteringsgruppen H
i.
Amanda Alatalo föredrar rekryteringsgruppen H. Hon meddelar att rekryteringsgruppen H rekryterar
gymnasieelever till H-sektionen och just nu har de sökning för nästa års rekryteringsgrupp. Just nu
söker de representanter för design, maskin, mekatronik och epi. Det är betalt att sitta i
rekryteringsgruppen så man får en liten lön och det man gör är att representera H sektionen och vara
med på chalmersdagen och tekniskt basårs presentationen. Sök!
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 99.
§2. Meddelanden

d. DKV
i.

e. Harm
i.

Jacob Warger företräder DKV. Han meddelar resultatet av senaste Häfvet. På flaska på 3:e plats kom
Algot från Bamse, på 2:a plats kom Weiron från DKV och vinnare var Hulu från Droopy kommittén.
Resultatet från ½ liters Sejdel var som följande; 3:a Sten från H-sektionen, 2:a Morris från Ekak och 1:a
Ernst från NollK.
Jakob företräder Harm. Han ber medlemmarna svara på enkäten atec som skickades ut idag av vice
arbetsmarknadsenheten.
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§3. H-sektionens pedagogiska pris

Jacob Lövstedt presenterar Jan Jonsson som den person som har vunnit H-sektionens pedagogiska pris.
§4. Val av inspektor

a. Val av inspektor för verksamhetsåret 2020/2021
Beslut: Sektionsmötet beslutar att välja in Veronica Olesen till inspektor för H-sektionen under
verksamhetsåret 2020/2021.
§5. GOEROVSBOA (Godkännande om ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse samt beslut om
ansvarsfrihet)

a. DSC 2019/2020
Ordförande i DSC 2019/2020, Love Meuller, läser upp deras verksamhetsberättelse.
Kassör i DSC 2019/2020, Johannes Finne, redovisar deras ekonomiska berättelse.
Då revisorn Chanique Liljeroth Bäck ej är närvarande, läser istället Fredrik Gustafsson upp
revisionsberättelsen.
Revisorn rekommenderar ansvarsfrihet till DSC 2019/2020.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och godkänna
den.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att bevilja DSC 2019/2020 ansvarsfrihet.
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 99.
§5. GOEROVSBOA (Godkännande om ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse samt beslut om
ansvarsfrihet)

b. HD 2019/2020
Ordförande i HD 2019/2020, Remus Damberg Valleryd, läser upp deras verksamhetsberättelse.
Kassör i HD 2019/2020, William Jönsson, redovisar deras ekonomiska berättelse.
Då revisorn Filip Kaiser ej är närvarande, läser istället Fredrik Gustafsson upp revisionsberättelsen.
Revisorn rekommenderar ansvarsfrihet till HD 2019/2020.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och godkänna
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den.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att bevilja HD 2019/2020 ansvarsfrihet.
c. Photo 2019/2020
Ordförande i Photo 2019/2020, Linnea Adielsson, läser upp deras verksamhetsberättelse.
Kassör i Photo 2019/2020, Niclas Palmströmer, redovisar deras ekonomiska berättelse.
Då revisorn Chanique Liljeroth Bäck ej är närvarande, läser istället Fredrik Gustafsson upp
revisionsberättelsen.
Revisorn rekommenderar ansvarsfrihet till Photo 2019/2020.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och godkänna
den.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen.
Beslut: Sektionsmötet beslutar att bevilja Photo 2019/2020 ansvarsfrihet.
Mötet ajourneras till 18:20.
§1. Preliminärer

a. Mötets öppnande
Joel Fransson förklarar mötet öppnat kl. 18:21.
c. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 100.

§6. Enkla frågor

a. Inga enkla frågor.
§7. Interpellationer

a. Inga interpellationer.
§8. Propositioner

a. Catering mottagningen 2020
Öppnar för frågor.
Fråga: Hur kommer pengarna fördelas?
Svar: De kommer fördelas per sittande person likt tidigare år.
Öppnar för diskussion
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Beslut: Sektionsmöte beslutar att godkänna proposition A i dess helhet.
b. Reglementsändring Rustets invalsperiod
Öppnar för frågor.
Öppnar för diskussion
Beslut: Sektionsmöte beslutar att godkänna proposition B i dess helhet.
c. Fastställande av preliminär verksamhetsplan verksamhetsåret 2020/2021
Öppnar för frågor.
Öppnar för diskussion
Beslut: Sektionsmöte beslutar att godkänna proposition C i dess helhet.
§1. Preliminärer

c. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 99.

§8. Propositioner

d. Fastställande av slutgiltig arvoderingsplan för verksamhetsåret 2020/2021
Öppnar för frågor.
Öppnar för diskussion
Beslut: Sektionsmöte beslutar att godkänna proposition D i dess helhet.
e. Fastställande av preliminär budget verksamhetsåret 2020/2021
Öppnar för frågor.
Fråga: Finns det någon tanke på att kompensera kommittéerna för att det blir dyrare att åka med m?
Svar: Det är något som vi ser att nästa års styre kan se över, eventuellt om man vill ta lite av äskningsbudgeten
för det.
Öppnar för diskussion
Beslut: Sektionsmöte beslutar att godkänna proposition E i dess helhet.
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§9. Motioner

a. Inga motioner
§10. Presentation av kandidater

a. Harm
Harm får ordet.
Elin Pettersson nomineras till vice ordförande.
Emilia Leek nomineras till projektledare.
Johan Arvidsson nomineras till mentorskapsansvarig.
Emil Gustafsson nomineras till PR-ansvarig.
Simon Andersson nomineras till säljansvarig.
Jesper Hagberg nomineras till företagsansvarig.
Felicia Turesson nomineras till teknologansvarig.
Ida Andersson nomineras till arrangemangsansvarig.
Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet.
b. SnH
Jacob Lövstedt får ordet.
Mattias Wallin nomineras till representant för maskin.
Linus Hermansson nomineras till representant för maskin.
Amanda Aho Vanhatapio nomineras till representant för ekonomi och produktionsteknik.
Felicia Turesson nomineras till representant för ekonomi och produktionsteknik.
Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet.
c. JämH
JämH får ordet.
Edina Johnsson nomineras till ledamöter.
Amanda Aho Vanhatapio nomineras till ledamöter.
Emil Petterson nomineras till ledamöter.
Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet.
d. HKex
HKEX får ordet.
Linnea Lundberg nomineras till ordförande.
Louise Andersson nomineras till kassör.

Mötesordförande (Joel Fransson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (David Engen)

Justeringsperson (Victor Simonsson)

S i d a |7

Protokoll Sektionsmöte 4
2020-05-07
Styrelsen 19/20

Alice Andersson nomineras till ledamöter.
Remus Damberg Valleryd nomineras till ledamöter.
Anton Gustavsson nomineras till ledamöter.
Ossian Bergström nomineras till ledamöter.
Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet.
Mötet ajourneras till 19:35.
§1. Preliminärer

a. Mötets öppnande
Joel Fransson förklarar mötet öppnat kl. 19:36.
c. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 90.

§11. Val av sektionsstyrelse verksamhetsår 20/21
§1. Preliminärer

c. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 83.
§11. Val av sektionsstyrelse verksamhetsår 20/21

a. Ordförande
Jonas Sundberg
Diskussion
Beslut: Mötet beslutar att välja Jonas Sundberg till sektionsordförande för verksamherksamhetsåret
2020/2021 efterträder därmed Fredrik Gustafsson.
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 79.
§11. Val av sektionsstyrelse verksamhetsår 20/21
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Ekonomiansvarig
Niclas Palmströmer
Presentation
Frågor
Diskussion
Beslut: Mötet beslutar att välja Niclas Palmströmer till ekonomiansvarig för verksamhetsåret
2020/2021 efterträder därmed David Junermark. Mötet beslutar att välja Jonas Sundberg och Niclas
Palmströmer som firmatecknare var för sig för verksamhetsåret 2020/2021
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 78.
§11. Val av sektionsstyrelse verksamhetsår 20/21

Vice ordförande
Anton Lundin
Presentation
Frågor
Diskussion
Beslut: Mötet beslutar att välja Anton Lundin till vice ordförande för verksamhetsåret
2020/2021.
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 77.
§11. Val av sektionsstyrelse verksamhetsår 20/21

SAMO
Linnea Adielsson
Presentation
Frågor
Diskussion
Beslut: Mötet beslutar att välja Linnea Adielsson till SAMO för verksamhetsåret
2020/2021.
§1. Preliminärer
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c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 76.
§11. Val av sektionsstyrelse verksamhetsår 20/21

Utbildningsansvarig
Denise Wassenius
Presentation
Frågor
Diskussion
Beslut: Mötet beslutar att välja Denise Wassenius till utbildningsansvarig för verksamhetsåret
2020/2021.
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 75.
§11. Val av sektionsstyrelse verksamhetsår 20/21

Arbetsmarknadsansvarig
Filip Lindblom
Presentation
Frågor
Diskussion
Beslut: Mötet beslutar att välja Filip Lindblom till arbetsmarknadsansvarig för verksamhetsåret
2020/2021.
Informationsansvarig
Mimmi Johansson
Presentation
Frågor
Diskussion
Beslut: Mötet beslutar att välja Mimmi Johansson till informationsansvarig för verksamhetsåret
2020/2021.
§12. Val av lekmannarevisorer verksamhetsår 20/21

Fredrik Gustafsson får ordet.
Styret nominerar Axel Camitz.
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Styret nominerar Niklas Björåsen.
Styret nominerar Johan Dahlqvist.
Styret nominerar David Petterson.
De nominerade frågas ut av sektionsmötet.
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 73.
§12. Val av lekmannarevisorer verksamhetsår 20/21

Beslut: Sektionsmötet beslutar att välja in samtliga nominerade till lekmannarevisorer 2020/2021.
§13. Val av valberedning verksamhetsår 20/21

Fredrik Gustafsson får ordet.
Styret nominerar Carolina Eriksson.
Styret nominerar Sabina Nuhic.
Styret nominerar Niklas Björåsen.
Styret nominerar Mikaela Drott.
Styret nominerar Anton Gustafsson.
Styret nominerar Anton Gustavsson.
Styret nominerar Edina Johnsson.
Styret nominerar Tom Ågren.
De nominerade frågas ut av sektionsmötet.
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 67.
§12. Val av valberedning verksamhetsår 20/21

Beslut: Sektionsmötet beslutar att välja in samtliga nominerade till valberedningen 2020/2021.
§1. Preliminärer

c.Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 71.
§14. Övriga frågor
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a. William Jönsson: När ska sektionslokalen vara klar?
Svar: Vi har fått höra både före mottagningen och efter, så det är inte helt klart. Men någon gång i höst i
alla fall.
b. Fred: Tack för detta möte, det var bra löst. Och tack till alla som går av för det här året.
Svar: Tack Fred!
§15. Nästa sektionsmöte
Datum för nästkommande sektionsmöte kommer att bestämmas av styrelsen 2019/2020.
§16. Mötets avslutande
Joel Fransson förklarar mötet avslutat kl. 21:02.
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