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Protokoll för Sektionsmöte 2 

Plats: Zoom 

Datum & tid: Torsdag den 7:e december klockan 17:15 

§1. Preliminärer 

a. Mötets öppnande 

Felix Elofsson förklarar mötet öppnat kl. 17.21. 

 

b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Beslut: Sektionsmötet beslutar att välja Nathalie Hagman Hållvik och Albin Andersson till justeringspersoner 

tillika rösträknare. 

 

c. Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras till 93. 

 

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. Sektionsmötet adjungerar in David Wilkins med närvaro och yttranderätt. 

 

f. Godkännande av dagordningen 

Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna dagordningen. 

 

g. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

 

h. Beslutsuppföljning 

i. Godkänt bidragsansökningar. 

ii. Beslutat att gå över till E-Visma. 

§2. Meddelanden 

a. Kårledningen 

i. Jesper Stensson, H-sektionens kårkontakt, meddelar att om man undrar något om kåren kan man 

alltid kontakta honom på mejl eller telefon. Han berättar att de bevakar studiesituationen nu under 

pandemin, så att den psykiska hälsan håller sig god och så vidare. Vidare vill han påminna om 
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julbordet och streamen som kommer vara den 12/12. Kårledningsrekryteringen drar igång nästa 

läsperiod. Han vill även slå ett slag för teknologäskningarna, vilket är ett sätt för chalmerister att söka 

medel för event eller liknande. Han man någon god idé tipsar han alltså därför att man söker detta 

medlet. Han har även med sig David Welander, Ordförande för kårledningen, som informerar om 

utredning för flytt av campus Lindholmen. Han vill även tacka för den stora mängden svar på enkäten 

som skickats ut. Han kommer jobba vidare med detta från kåren och medlemmarnas håll, och ett 

beslut kring om en vidare utredning ska tas kommer troligen vara klart i februari.  

b. Arbetsgrupp Sektionslokalen 

i. Arbetsgruppen presenterar sig och beskriver vad en sektionslokal innebär. Lokalen är till för både H 

och Sjö, dock har H fått ansvaret att ta hand om allt kring uthyrning, underhåll med mera. Denna 

kommer finnas tillgänglig för att studera, äta lunch och så vidare, men även ha sittningar, klassträffar, 

LAN och mycket mer. På dagtid kommer lokalen vara öppen för alla studenter, men kan bokas när 

som helst, samt av studenter utanför H och Sjö men då mot en avgift. Vidare planerar lokalen att 

kunna brukas så fort man åter kan arrangera efter Covid-19. Arbetsgruppen förklarar hur arbetet har 

gått, vad som är kvar att göra, samt vad den kommer vara utrustad med. Bland annat nämns att köket 

är utrustat med exempelvis industriugn, kyl och frys, spis, industridiskmaskin, köksö, stora arbetsytor 

med mera. Dessutom finns 12 nya mikrovågsugnar som kommer underlätta för lunchrushen. Det som 

är kvar är bland annat att färdigställa uthyrningsavtal och regler, samt namngivning av 

sektionslokalen. Arbetsgruppen har därför skickat ut ett mail där man kan gå in och ge passande 

namnförslag, och en röstning kommer sedan att ske. Må bäste namn vinna! 

§3. Enkla frågor 

a. Inga enkla frågor. 

§4. Interpellationer 

a. Inga interpellationer. 

§5. Propositioner 

a. Inga propositioner. 

§6. Motioner 

a. Inga motioner. 

§7. Delårsrapport från Styret 

Styret presenterar sin delårsrapport, och Jonas öppnar därefter upp för frågor. 

Mötet ajourneras till 18.15 

§8. Presentation av kandidater 

Jonas Sundberg får ordet och föredrar Styret. Styret tackar för en bra sökning och meddelar att om någon önskar 

motnominera sig själv eller någon annan sker detta genom att skicka ett mail till Styret (styret@htek.chalmers.se) 

innan onsdag nästa vecka. 

mailto:styret@htek.chalmers.se
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a. Lindholmsfestivalen 

 

Lindholmsfestivalen får ordet. 

 

Edina Johnson presenterar Johanna Tobiasson som Ordförande. 

Sabina Nuhic presenterar Jacob Warger som Kassör. 

Denise Wassenius presenterar Filip Grandén som områdesansvarig. 

Tom Ågren presenterar Olle Johansson som hovmästare. 

Erik Zeidiltz presenterar Viktoria Erhardsson som sponsorchef. 

Anton Gustavsson presenterar Albin Andersson som musikchef. 

Mathilda Wennerberg presenterar Linnea Odqvist som PR-chef. 

 

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet. 

 

b. DKV 

 

DKV får ordet. 

 

Jacob Warger nominerar Lukas Goksöyr till Ordförande. 

Dennis Lundqvist nominerar Fredrik Hedendal till Kassör. 

Ellinor Sollander nominerar Anja Tomovic till ledamöter. 

Filip Grandén nominerar Casper Von Schenck till ledamöter. 

Karl-Johan Hurtig nominerar Isabelle Bergqvist till ledamöter. 

 

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet. 

 

c. H6 

 

H6 får ordet. 

 

Linnea Odqvist nominerar Leonard Bagiu till Ordförande. 

Folke Karström nominerar Filip Johansson till Kassör. 

Olle Johansson nominerar till David Brolin ledamöter. 

Otto Ruthagen Fransén nominerar Gideon Skogberg till ledamöter. 

Nathalie Hagman Hållvik nominerar Agnes Ederberg till ledamöter. 

Oskar Danielsson nominerar Karin Örn Andersson till ledamöter. 

Hjalmar Boström nominerar Daniel Ingvarsson till ledamöter. 

Albin Andersson nominerar Emil Berzelius till ledamöter. 

 

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet. 
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d. Nollk 

 

Nollk får ordet. 

 

Amanda Skagerström nominerar Viktor Strandh till Ordförande. 

Henrik Eklund nominerar Louise Svensson till Kassör. 

Martin Eriksson nominerar Jakob Larsson till ledamöter. 

Viktoria Erhardsson nominerar Amber Östberg till ledamöter. 

Stina Olsson nominerar Adam Blomgren till ledamöter. 

Carl Classon nominerar Samuel Nilsson till ledamöter. 

Kajsa Wensing nominerar Maria Runnerberg till ledamöter. 

Johanna Tobiasson nominerar Lovisa Tholén till ledamöter. 

 

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet. 

 

§9. Övriga frågor 

a. Inga övriga frågor. 

§10. Nästa sektionsmöte 

Nästa sektionsmöte kommer att hållas 2021-02-25. 

§11. Mötets avslutande 

Jonas Sundberg förklarar mötet avslutat kl. 19.25. 

 




