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Protokoll Sektionsmöte 2
2021-12-09

Styrelsen 2021/2022

Protokoll för Sektionsmöte 2

Plats: Omega

Datum & tid: Torsdagen den 8:e december klockan 17:15

§1. Preliminärer

a. Mötets öppnande

Daniel Ingvarsson förklarar mötet öppnat kl. 17:18.

b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Beslut: Sektionsmötet beslutar att välja Johan Dittmer och Samuel Nilsson till justeringspersoner tillika

rösträknare.

c. Justering av röstlängd

Röstlängden justeras till 113.

d. Mötets behöriga utlysande

Preliminär kallelse skickades ut tio läsdagar innan mötet och den slutliga kallelsen skickades ut tre läsdagar

innan mötet.

Beslut: Sektionsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.

e. Adjungeringar

i. Sektionsmötet adjungerar in Folk Karlström med närvaro och yttranderätt.

ii. Sektionsmötet adjungerar in Emma Frisk med närvaro och yttranderätt.

iii. Sektionsmötet adjungerar in Liza Nordfeldt 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.

§2. Meddelanden

a. Styret
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i. Anja Tomovic och Leonard Bagiu föredrar syret. Anja berättar att tävlingen om att ta fram en ny tavla

till gasquen inte har mottagit några bidrag och överlåtit uppdraget till DKV, och uppmanar de som vill

involvera sig eller tycka till om framtagandet av tavlan att kontakta DKV.

Tarzan visar upp grafer av resultaten i frågan

b. Kårledningen

i. Anja Tomovic föredrar kårledningen. Hon informerar om att sökningen till kårledningen börjar i LP3

och att första arrangemanget kommer att ske 18/01-23. Hon påminner om teknolog-äskningar, vilket

alla studenter kan söka och ämnar främja nya projekt som inte testats innan saknar ekonomisk

finansiering. Vidare informeras mötet om att Chalmers nuvarande rektor, Stefan Bengtsson ämnar

avgå till sommaren och att processen för att rekrytera en ny rektor påbörjats. Om man har frågor om

den här processen och hur studenterna är representerade i frågan kan man kontakta Kårordförande

Isac Stark.

c. Bibliotekatier Kuggen

i. Emma Frisk och Liza Nordfeldt föredrar Kuggen. X berättar att de kommer att finnas tillgängliga och

behjälpliga under nästa termin då treorna skriver exjobb. De visar vilka guider och vilket material de

tillhandahåller som hjälpmedel för källsökning och rapportskrivning.

ii. De visar också upp böcker som finns tillgängliga i Kuggen ämnade att underlätta och hjälpa till i

rapportskrivning. Vidare meddelar de att dem gärna tar emot förslag av böcker en student tycker att

Kuggen borde köpas in.

iii. Dem berättar speciellt om SAGE Research methods planner.

iv. De vill informerar också om att de har tre olika utbildningar för studenter:

Medley referenshanteringsprogram

Sitt kvar, bli klar

Peer to peer presentation

v. De informerar också om att det går att boka en bibliotekarie, där man erbjuds hjälp av en

bibliotekarie med t.ex. rapportskrivning.

d. SnH

i. Leonard Bagiu föredrar styret SnH. Han påminner om att alla på mötet bör anmäla sig till tentorna.

ii. Ytterligare påminner han om att de som är studentrepresentanter får 200kr för att gå på de

kursutvärderingmöten som dem blir kallade till.
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e. Harm

i. Ameli Slobo föredrar Harm.

ii. Ameli berättar om mentorskapsprogrammet och uppmanar studenter att söka in till det.

f. PubF

i. Alen Mukaca föredrar PubF.

ii. Alen berättar om varför brandgränsen på lokalen 11:an  just nu är 50 och inte 90 vilket beror på en

branddörr som inte är godkänd för enkel utrymning.

iii. Vidare berättar Alen om PubFs föreningsmöte som tar plats 19/12 klockan 18:01.

iv. Slutligen meddelar han att PubF håller aspning under nästkommande LP.

g. Lindholmens Makerspace

i. Felix Sjöberg föredrar Lindholmens makerspace. Han berättar generellt om deras verksamhet.

ii. Felix berättar om att de håller aspning under nästkommande LP och att ett informationsmöte

kommer hållas 18/01-23 och att mer information kommer på deras sociala medier.

h. HUMLE

i. Jacob Warger föredrar Humle. Han visar hur sektionens plantor mår och hur mycket de växt sedan

föregående sektionsmöte.

ii. Jacob informerar om att sökningen till Humles styre pågår och att de 13/12 håller ett tillfälle för

aspar att lära känna Humle och för att få insikt i Humles verksamhet.

§3. Enkla frågor

a. Inga enkla frågor.

§4. Interpellationer

a. Inga interpellationer.

§5. Propositioner

a. Inga propositioner.

§6. Motioner

a. Inga motioner.
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§7. Delårsrapport från Styret

Styret presenterar sin delårsrapport [bilaga 2], och Anja öppnar därefter upp för frågor.

Mötet ajourneras 17:58 till 18:15

Mötet öppnat 18:25

Adjunering?

c. Folke Karlström, närvaro och yttranderätt

c. Röstlängd justeras till 107

§8. Presentation av kandidater

Anja Tomovic får ordet och föredrar Styret. Styret 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 söndag 11/12.

a. Lindholmsfestivalen

Lindholmsfestivalen får ordet

Karin Örn presenterar Elliot Jonsson som Ordförande.

Jakob Larsson presenterar Linnéa Eriksson som Kassör.

Emil Berzelius presenterar Linus Fäldt som områdesansvarig.

Leonard Bagiu presenterar Alfred Hallin som hovmästare.

Adam Blomgren presenterar Albin Hazard som sponsorchef.

Samuel Nilsson presenterar Lovisa Flodman som musikchef.

Lovisa Thólen presenterar Evelina Svensson som PR-chef.

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet.

b. DKV

DKV får ordet

Johan Dittmer nominerar Alexander Forslind till Ordförande.

Elliot Jonsson nominerar Theo Hafstrand till Kassör.

Albin Hazard nominerar Razan Saadi till ledamot.

Linus Volbeck Sondén nominerar Vera Ehn till ledamot.

Linus Fäldt nominerar Emma Sandberg till ledamot.

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet.

c. H6

H6 får ordet.
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Erik Strigén nominerar Oscar Nyman Svensson till Ordförande.

Alice Hällström nominerar Magnus Bengtsson till ledamot.

Sara Cowfmann nominerar Olivia Sandberg till ledamot.

Rebecka Johansson nominerar Gustav Andersson till ledamot.

Alfred Hallin nominerar Alexander Smith till Kassör.

Måns Wiking nominerar Samuel Öman till ledamot.

Annie Johansson nominerar Moa Dahlgren till ledamot.

Evelyn Winroth nominerar Maja Danielsson till ledamot.

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet.

d. Nollk

Nollk får ordet.

Evelina Svensson nominerar Julia Ivarsson till Ordförande.

Lovisa Flodman nominerar Sandra Shaba till Kassör.

Doglas Van Leeuwen nominerar Josefine Thorell till ledamot.

Anton Forsler nominerar Rebecca Drott till ledamot.

Janina Udilijak nominerar Marius Cederlund till ledamot.

Linnéa Eriksson nominerar Isabel Björklund till ledamot.

Magnus Andersson nominerar Anton Savolainen till ledamot.

Einar Oldberg nominerar Ninus Johansson till ledamot.

Kevin Mostafavi nominerar till Gabriel Rask Thurin ledamot.

Kandidaterna frågas ut av sektionsmötet.

§9. Övriga frågor

a. Weiron frågar: Kommer mailen fram till antagna19?

Svar: För nuvarande lämnar kåren endast ut CID mailadresser och listan ska innehålla mail till alla betalande

medlemmar på H.

§8. Nästa sektionsmöte

Nästa sektionsmöte kommer att hållas 2023-02-24.

§9. Mötets avslutande

Daniel Ingvarsson förklarar mötet avslutat kl. 19:44.
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