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Protokoll för Sektionsmöte 3 

Plats: Zoom 

Datum & tid: Torsdag den 25/2 klockan 17.15 

§1. Preliminärer 

a. Mötets öppnande 

Felix Elofsson förklarar mötet öppnat kl. 17.15. 

 

b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Beslut: Sektionsmötet beslutar att välja Alen Mukaca och Dennis Lundkvist till justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

 

c. Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras till 112. 

 

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. 

 

g. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

 

h. Beslutsuppföljning 

i. Inval av DKV, H6, NollK och Lindholmsfestivalen 

ii. Ändrande av ekonomisk policy 

iii. Inplanerad stressföreläsning 

iv. Tillsättande av arbetsgrupp Sektionsdiscord 

§2. Meddelanden 

a. Kårledningen 
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i. Då H-sektionens kårkontakt Jesper Stensson inte kunde närvara föredrar Anna Lindqvist, SO för 

kårledningen, kåren. Hon berättar att studentbarometern har slagit rekord, och tackar alla som svarat. 

Vidare informerar hon om att sökningen till FUM. Lindholmen är underrepresenterade och 

uppmuntrar därför alla att söka. Kåren har även en pott med pengar som är avsatt för olika projekt, så 

Anna uppmuntran även att skicka in äskning om man har något intressant projekt. Tillslut säger hon 

att har man frågor kring den pågående pandemin är det bara att höra av sig, till dess sköt om er och 

håll om varandra på distans! 

b. SnH 

i. Denice Wassenius föredrar SnH. SnH kommer ta emot nominerar för det pedagogiska priset, så passa 

på att nominera er favoritlärare. Detta kommer presenteras på Sektionsmöte 4.  Hon informerar även 

om ett framtida digitalt plugga-arrangemang som kommer hållas, mer information kommer SnH:s 

sociala medier. 

c. Styret 

i. Linnéa och Jonas föredrar Styret. Linnéa vill specifikt uppmärksamma studenter på Design och 

produktutveckling där svarsfrekvensen på studentbarometern var extra hög, så bra jobbat. Hon 

informerar även om lunchföreläsningen av Eva Svärd som kommer framöver. Jonas fortsätter berätta 

att söktrycket varit högt det senaste, och tipsar om nästa sökning framöver. Styret kommer även 

skicka ut en intresselista om man är sugen på att engagera sig kring lite mindre saker så som 

arbetsgrupper eller liknande. Även Jonas tipsar om FUM, och uppmanar till att kontakta Styret om 

man har frågor kring ämnet. 

d. Valberedningen 

i. Edina föredrar Valberedningen. Hon berättar att det snart är dags för sökning igen där det är många 

platser som ska fyllas, så söksöksök! Det som går att söka till är HKEX, Styret, Valberedningen, Harm, 

SnH, JämH samt Revisorer. 

e. Harm 

i. Filip föredrar Harm. Han berättar om deras lunchföreläsning nästa vecka som är i samarbete med 

Saab, så vill man veta vad de jobbar med så kom och lyssna. 

§3. Enkla frågor 

a. Inga enkla frågor. 

§4. Interpellationer 

a. Inga interpellationer. 

§5. Propositioner 

a. Borttagande av H-Sif från reglementet – H-Sif är en investeringsförening vars uppgift bland annat är att främja 

sparande och investeringar. På Sektionsmöte 3 2019 beslutades det att göra H-Sif vilande i två år då de inte 

hade några sökande. Denna tid har nu gått och vi ser att H-Sif bör tas ur reglementet då föreningen inte har 

någon verksamhet. 

 

Fråga: Felix Holmström undrar hur man gör om man vill sitta. 
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Svar: Jonas Sundberg berättar att föreningen har varit vilande och har därför inte haft någon sökning i 

dagsläget. 

 

Diskussion: Jacob Warger nämner att det kan vara bra att se över metodiken som används för vilande 

föreningar och dess PR, för att medlemmarna ska vara medvetna om att föreningen existerar. 

 

§1. Preliminärer 

c. Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras till 111. 

 

Beslut: Sektionsmöte beslutar att ta bort H-Sif från reglementet. 

 

b. Borttagande av Hack från reglementet – Hack är en cateringkommitté vars uppgift bland annat är att vara 

behjälpliga med matlagning vid större arrangemang. På Sektionsmöte 4 2019 beslutades det att göra Hack 

vilande i två år då kommittén inte varit aktiv över några år. Snart har två år gått och Styret ser att Hack bör tas 

ur reglementet då kommittén inte har någon verksamhet.  

 

Frågor: Henrik Eklund undrar om Hack har varit en kommitté tidigare. 

Svar: Jonas Sundberg säger att detta är korrekt. 

 

Frågor: Emil Pettersson frågar om Hack inte gjordes vilande tills sektionslokalen var färdig. 

Svar: Jonas Sundberg svarar att detta inte stämmer. 

 

Diskussion: Arbetsgruppen förklarar att en cateringkommitté kanske inte riktigt är rätt typ av kommitté för att 

ta hand om lokalen, utan snarare någon som kan ta hand om lokalen i sin helhet, och ser därför över andra 

typer av kommittéer i dagsläget. 

 

§1. Preliminärer 

c. Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras till 112. 

 

Beslut: Sektionsmöte beslutar att ta bort Hack från reglementet. 

 

c. Borttagande av Droopyfonden från reglementet – Droopyfonden är en av två fonder som sektionen förvaltar. 

Denna fond är inte benämnd mer i reglementet och har inga beskrivningar. Den finns inte heller kvar på 

banken. Styret ser därför att Droopyfonden bör tas bort från reglementet. 
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Frågor: Alen Mukaca undrar vad investeringsfonden används till. 

Svar: Niclas Palmströmer svarar att överskott från sektionen överförs till investeringsfonden för att kunna 

spara till svåra tider samt för lite tyngre investeringar från sektionen. Exempel på detta är de cateringbidrag 

som har betalats ut de senaste åren till sektioners kommittéer som är väldigt tunga bidrag att betala ut för 

sektionens ekonomi. Dessa bidrag har därför betalts med hjälp av uttag ur fonden. 

 

Beslut: Sektionsmöte beslutar att ta bort Droopyfonden från reglementet. 

§6. Motioner 

a. Inga motioner. 

§7. GOEROVSBOA (Godkännande om ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse samt beslut om 

ansvarsfrihet) 

a. DKV 2020 

Ordförande i DKV 2020, Jacob Warger, läser upp deras verksamhetsberättelse.  
Kassör i DKV 2020, Dennis Lundqvist, redovisar deras ekonomiska berättelse. 
Då revisorn Johan Dahlqvist inte är närvarande läser istället Niclas Björåsen upp revisionsberättelsen. 
Revisorn Niclas Björåsen rekommenderar ansvarsfrihet till DKV 2020. 

 
§1. Preliminärer 

c. Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras till 108. 

 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och godkänna 
den. 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen. 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att bevilja DKV 2020 ansvarsfrihet. 

 

Mötet ajourneras till 18.45 

 
b. H6 2020 

Ordförande i H6 2020, Linnea Odqvist, läser upp deras verksamhetsberättelse.  
Kassör i H6 2020, Folke Karström, redovisar deras ekonomiska berättelse. 
Revisorn Johan Dahlqvist läser upp revisionsberättelsen. 
Revisorn Johan Dahlqvist rekommenderar ansvarsfrihet till H6 2020. 

 
§1. Preliminärer 

c. Justering av röstlängd 
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Röstlängden justeras till 106. 

 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och godkänna 
den. 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen. 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att bevilja H6 2020 ansvarsfrihet. 
 

c. NollK 2020 

Ordförande i NollK 2020, Amanda Skagerström, läser upp deras verksamhetsberättelse.  
Kassör i NollK 2020, Henrik Eklund, redovisar deras ekonomiska berättelse. 
Revisorn Johan Dahlqvist läser upp revisionsberättelsen. 
Revisorn Johan Dahlqvist rekommenderar ansvarsfrihet till NollK 2020. 

 
§1. Preliminärer 

c. Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras till 105. 

 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och godkänna 
den. 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen. 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att bevilja NollK 2020 ansvarsfrihet. 
 

d. Lindholmsfestivalen 2020 

Ordförande i Lindholmsfestivalen 2020, Edina Charlotta Johnson, läser upp deras verksamhetsberättelse.  
Kassör i Lindholmsfestivalen 2020, Sabina Nuhic, redovisar deras ekonomiska berättelse. 
Revisorn Niclas Björåsen läser upp revisionsberättelsen. 
Revisorn Niclas Björåsen rekommenderar ansvarsfrihet till Lindholmsfestivalen 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 Lindholmsfestivalen 2020 ansvarsfrihet. 
 

e. Rustet 2019 

Ordförande i Rustet 2019, Sabina Nuhic, läser upp deras verksamhetsberättelse.  
Kassör i Rustet 2019, Daniel Eriksson, redovisar deras ekonomiska berättelse. 
Revisorn Niclas Björåsen läser upp revisionsberättelsen. 
Revisorn Niclas Björåsen rekommenderar ansvarsfrihet till Rustet 2019. 
 

§1. Preliminärer 
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c. Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras till 104. 

 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och godkänna 
den. 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen. 
Beslut: Sektionsmötet beslutar att bevilja Rustet 2019 ansvarsfrihet. 

 

Mötet ajourneras till 20.05 

 

§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. 

a. Rustet 

Rustet får ordet. 

Anna Lundberg nominerar Olle Runesson till Ordförande. 

Erik Caverö nominerar Gustav Sandrén till Kassör. 

Victoria Möller nominerar Sara Sterne till ledamot. 

Adam Gundersen nominerar Ernst Näslund till ledamot. 

Jonathan Östergren nominerar Denise Samuelsson till ledamot. 

William Bogeryd Andersson nominerar Albin Bååthe till ledamot. 

 

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet. 

 

b. DSC 

DSC får ordet. 

André Persson nominerar Isak Larsson till Ordförande. 

Ludvig Herman nominerar Dennis Söderlund till Kassör. 

Herman Västsäter nominerar Theodor Johansson till ledamot. 

Cornelia Ramström nominerar Felicia Björk till ledamot. 

Olle Burman nominerar Jonatan Svenning till ledamot. 

Christoffer Lindberg nominerar Samuel Pehrsson till ledamot. 

Michael Dang nominerar Ludwid Ahlgren till ledamot. 

 

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet. 

 

mailto:styret@htek.chalmers.se
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c. HD 

HD får ordet. 

Felix Holmström nominerar Samuel Karlsson till Ordförande. 

Jenny Lu nominerar David Pettersson till Kassör. 

Linnea Olsson nominerar Max Yoorkevich till ledamot. 

Lukas Ridderstråle nominerar Andy Alavinasab till ledamot. 

Jonathan Sargent nominerar Andin Blomgren till ledamot. 

Felicia Berggren nominerar till Klara Aune ledamot. 

Robert Sjöberg nominerar Alen Mukaca till ledamot. 

Martin Claesson nominerar Jonathan Sargent till ledamot. 

 

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet. 

 

d. pHoto 

pHoto får ordet. 

Alexandra Lund nominerar Wilma Andersson till Ordförande. 

Olle Brandt nominerar Axel Zetterlind till Kassör. 

Carl Villwock nominerar Anna Andersson till ledamot. 

Wilma Fernström nominerar Mark Villarosa till ledamot. 

Lisa Lorentz nominerar Nina-Li Blom till ledamot. 

Andreas Sjövall nominerar Hannes Larsson till ledamot. 

Ebba Nielsen nominerar Filip Svensson till ledamot. 

 

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet. 

 

§9. Övriga frågor 

a. Inga övriga frågor. 

§10. Nästa sektionsmöte 

Nästa sektionsmöte kommer att hållas 2021-05-13. 

§11. Mötets avslutande 

Felix Elofsson förklarar mötet avslutat kl. 20:53. 

 








































