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 Protokoll för Sek�onsmöte 2 

 Plats:  Omega 
 Datum & �d:  Torsdagen den 9:e december klockan 17:15 

 §1. Preliminärer 

 a.  Mötets öppnande 
 Ellinor Sollander förklarar mötet öppnat kl. 17:28. 

 b.  Val av två justeringspersoner �llika rösträknare 
 Beslut:  Sek�onsmötet beslutar a� välja Jonas Sundberg  och S�na Nyström �ll justeringspersoner �llika 
 rösträknare. 

 c.  Justering av röstlängd 
 Röstlängden justeras �ll 107. 

 d.  Val av mötessekreterare 
 Beslut:  Sek�onsmötet beslutar a� välja Nathalie  Hagman Hållvik �ll mötessekreterare för sek�onsmötet 2. 

 e.  Mötets behöriga utlysande 
 Preliminär kallelse skickades ut �o läsdagar innan mötet och den slutliga kallelsen skickades ut tre läsdagar 
 innan mötet. 
 Beslut:  Sek�onsmötet beslutar a� mötet är behörigt  utlyst. 

 f.  Adjungeringar 

 i.  Inga adjungeringar. 

 g.  Godkännande av dagordningen 
 Beslut:  Sek�onsmötet beslutar a� godkänna dagordningen. 

 h.  Godkännande av föregående mötesprotokoll 
 Beslut:  Sek�onsmötet beslutar a� godkänna föregående  mötesprotokoll. 

 i.  Beslutsuppföljning 
 i.  Äskningar där vissa har beviljats och vissa nekats 

 ii.  Reglemente – Uppdatering av reglementen, då HUMLE lagts �ll som förening 

 Mötesordförande (Elinor Sollander) 

 Justeringsperson (Jonas Sundberg) 

 Sekreterare (Nathalie Hagman Hållvik) 

 Justeringsperson (S�na Nyström) 
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 iii.  Uppdaterat den ekonomiska policyn 

 §2. Meddelanden 

 a.  Kårledningen 
 i.  Hugo Simonsson  är H-sek�onens kårkontakt. Meddelar a� de har inle� rekryteringen av nästa års 

 kårledning och uppmanar a� man ska gå in och kolla på  kårledningens sociala medier. Sökningen �ll 
 kårledningen startar i början på LP3. Kårkortskontroll sker från och med nu automa�skt �ll 
 tentorerna, man behöver därav inte ha med sig kårkort, däremot finns det risk för problem i början. 
 Vidare meddelar han a� det är CHARM 8-9 januari, mässan kommer u�öras både på plats men även 
 på Graduateland. 

 ii.  Han meddelar även a� de letar personer �ll kårens Valnämn, som rekryterar �ll fullmäk�ge. Vidare 
 skickades det förra veckan ut en enkät om feedback �ll kåren. Finns hos den mail ni registrerat hos 
 kåren. Finns risk a� den kan ha hamnat i skräppost. Man kan vinna en karaokekväll på JA för sig själv 
 och 3 kompisar, mat inkluderat. Den 13 december så håller Kårledningen i Luciatåg vid 10 på 
 Lindholmen. E�er årsski�et så kommer det börja en kurator på chalmers, om ni har frågor så kan ni 
 höra av er �ll SO@chalmersstudentkar.se 

 b.  Styret 
 i.  Alexandra Lundh föredrar styret, Hon vill meddela a� vi nu få� en arbetsgrupp �ll sek�onslokalen 

 Bunkern, sedan så söker vi for�arande e�er arbetsgrupper �ll examensmiddagen som arrangeras för 
 3:orna samt en arbetsgrupp �ll 30-årsjubileet. Tradi�onellt sä� så arrangeras examensdagen av 
 tvåorna åt treorna, om man vill si�a i någon av dessa arbetsgrupper får man gärna kontakta 
 styret@htek.chalmers.se  . 

 ii.  S�na Olsson föredrar styret, Hon framför e� tack �ll alla som hjälpt �ll på mässan, vidare meddelar 
 hon även a� mentorskapsprogrammet är öppet och a� man gärna får söka det, både 1:or, 2:or och 
 3:or. 

 iii.  Jacob Warger och Folke Karström föredrar styret. De meddelar resultatet från student voice. SnH 
 söker for�arande klassrepresentanter. 

 iv.  Alexandra Lundh föredrar styret, Hon meddelar även a� vi nu har startat upp en ny arbetsgrupp som 
 heter KL  ØS  , som kommer presentera sig i pausen.  KL  ØS  kommer bidra �ll danskulturen på H. De 
 kommer hålla i träningar och uppträdande. 

 c.  Valberedningen 

 i.  S�na Nyström föredrar valberedningen. Hon tackar för denna aspningen, och vidare påminner hon 
 om a� det startar en ny asp-period nästa där DSC, pHoto, Rustet, HD och SkHål kommer ha aspning. 

 d.  HUMLE 

 Mötesordförande (Elinor Sollander) 

 Justeringsperson (Jonas Sundberg) 

 Sekreterare (Nathalie Hagman Hållvik) 

 Justeringsperson (S�na Nyström) 
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 i.  Jonas Sundberg föredrar HUMLE, han meddelar a� de hållit i en medlemskväll och varit på 
 studiebesök på blomsterlandet. Vidare har de även planterat si� första frö, vilket är mynta, där de 
 planerar a� hålla i en myntaprovning framöver. 

 §3. Enkla frågor 

 a.  Inga enkla frågor. 

 §4. Interpella�oner 

 a.  Inga interpella�oner. 

 §5. Proposi�oner 

 a.  Inga proposi�oner. 

 §6. Mo�oner 

 a.  Inga mo�oner. 

 §7. Delårsrapport från Styret 
 Styret presenterar sin delårsrapport, och Alexandra öppnar däre�er upp för frågor. 

 Mötet ajourneras 18:08 �ll 18:25 
 Mötet öppnat 18:30 

 Adjunering? 
 c.  Elin Pe�ersson och Gustav Sandrén, närvaro och  y�randerä� 

 c. Röstlängd justeras �ll 106 

 §8. Presenta�on av kandidater 
 Alexandra Lundh får ordet och föredrar Styret. Styret meddelar a� om någon önskar motnominera sig själv eller 
 någon annan sker de�a genom a� skicka e� mail �ll Styret (styret@htek.chalmers.se) innan söndag 12/12. 

 a.  Lindholmsfes�valen 

 Lindholmsfes�valen får ordet 

 Johanna Tobiasson presenterar Karin Örn som Ordförande. 
 Jacob Warger presenterar Jacob Larsson som Kassör. 
 Filip Grandén presenterar Emil Berzelius som områdesansvarig. 
 Olle Johansson presenterar Leonard Bagiú som hovmästare. 
 Viktoria Erhardsson presenterar Adam Blomgren som sponsorchef. 
 Albin Andersson presenterar Samuel Nilsson som musikchef. 

 Mötesordförande (Elinor Sollander) 

 Justeringsperson (Jonas Sundberg) 

 Sekreterare (Nathalie Hagman Hållvik) 

 Justeringsperson (S�na Nyström) 
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 Linnea Odqvist presenterar Lovisa Tholén som PR-chef 

 Kandidaterna frågas ut av sek�onsmötet. 

 b.  DKV 

 DKV får ordet 

 Lukas Goksöyr nominerar Johan Di�mer �ll Ordförande. 
 Fredrik Hedendal nominerar Elliot Jonsson �ll Kassör. 
 Anja Tomovic nominerar Albin Hazard �ll ledamot. 
 Casper Von Schenck nominerar Linus Volbeck Sondén �ll ledamot. 
 Isabelle Bergqvist nominerar Linus Fäldt �ll ledamot. 

 Kandidaterna frågas ut av sek�onsmötet. 

 c.  H6 

 H6 får ordet. 

 Leonard Bagiu nominerar Erik Strige �ll Ordförande. 
 Filip Johansson nominerar Alfred Hallin  �ll Kassör. 
 David Brolin nominerar Rebecka Johansson �ll ledamot. 
 Gideon Skogberg nominerar Annie Johansson �ll ledamot. 
 Agnes Ederberg nominerar Evelyn Winroth �ll ledamot. 
 Karin Örn Andersson nominerar Mathilda Carrin �ll ledamot. 
 Daniel Ingvarsson nominerar Alice Hällström �ll ledamot. 
 Emil Berzelius nominerar Måns Wiking �ll ledamot. 

 Kandidaterna frågas ut av sek�onsmötet. 

 d.  Nollk 

 Nollk får ordet. 

 Viktor Strandh nominerar Evelina Svensson �ll Ordförande. 
 Louise Svensson nominerar Lovisa Flodman �ll Kassör. 
 Jakob Larsson nominerar Doglas Van Leeuwen �ll ledamot. 
 Amber Östberg nominerar Anton Forsler �ll ledamot. 
 Adam Blomgren nominerar Janina Udilijak �ll ledamot. 
 Awas Nabi Pour nominerar Linnéa Eriksson �ll ledamot. 
 Samuel Nilsson nominerar Magnus Andersson �ll ledamot. 
 Maria Runnerberg nominerar Einar Oldberg �ll ledamot. 
 Lovisa Tholén nominerar Kevin Mostafavi �ll ledamot. 

 Mötesordförande (Elinor Sollander) 

 Justeringsperson (Jonas Sundberg) 

 Sekreterare (Nathalie Hagman Hållvik) 

 Justeringsperson (S�na Nyström) 
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 Kandidaterna frågas ut av sek�onsmötet. 

 §9. Övriga frågor 

 a.  Inga övriga frågor 

 §8. Nästa sek�onsmöte 
 Nästa sek�onsmöte kommer a� hållas 2022-02-24. 

 §9. Mötets avslutande 
 Ellinor Sollander förklarar mötet avslutat kl. 19:42. 

 Mötesordförande (Elinor Sollander) 

 Justeringsperson (Jonas Sundberg) 

 Sekreterare (Nathalie Hagman Hållvik) 

 Justeringsperson (S�na Nyström) 


