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1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Vide förklarade mötet öppnat kl 17.41.

1.2 Mötets behöriga utlysande
Kallelse har gått ut till samtliga sektionsmedlemmar i god tid innan mötet. Information
har legat på hemsidan, sektionens Facebooksidor samt affischering i Gråttan.
Mötet beslutade
att
mötet är behörigt utlyst.

1.3 Anmälda förhinder
Susanne Bergstrand, Jimmy Fransson, Andreas Sahlberg och Alexander Boley har anmält
förhinder.

1.4 Närvarande
Namn
Aisan Rasouli
Alexander Arozin, THS
Aliro Cofre
Amanda Sievers
Anders Falk
Arvid Emilsson
Carl Fredrik Lovén
Claes Hällström
David Pettersson, CL
Elham Kalhori
Elin Malmgren
Emma Hedman
Fanny Ahloborg
Isac Myrén Andersson
Jakob Sahlin
Jenny Norrman

In
6

3.5, kl 18.12

Ut
5.6
Kl 18.45
Kl 18.30
5.1
4.2
5.3
5.4
5.6
4
Kl 19.50
5.1

5.4

5.2
5.3

5.2, kl 18.06
5.4
5.5
6

4

Joakim Persson
Johan Egeskog
Kajsa Lundgren
Karl Sjöblom
Karin Bywall
Linn Fröström
Linnea Lidén
Linus Olausson
Maja Reichard
Niklas Brännlund

3.1

3.0
3.11

6

5.6

5.6

5.5
5.3
3.11

5.4

Niklas Bäckström
Nina Nilsson
Petter Cedell
Pontus Gard, THS
Pontus Grahn
Sara Edvardsson
Sofia Ulin
Sophia Åman
Veronica Dunér
Vide Richter
Viktor Briggner
Vincent Gliniewicz

5.2
3.11
Kl 18.00
Kl 18.45
5.4
5.3

5.4

1.5 Val av mötesordförande
Mötet beslutade
att
välja Jakob Sahlin till mötesordförande.

1.6 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att
välja Jenny Norrman till mötessekreterare.

1.7 Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutade
att
välja Veronica Dunér och Karl Sjöblom till justerare tillika rösträknare.

1.8 Adjungeringar
Två representanter från THS finns närvarande, men de har redan närvaro- och
yttranderätt.

1.9 Fastställande av föredragningslistan
Det finns förslag om tillägg av två informationspunkter på dagordningen: 3.13
Information från ledningsgruppen och 3.14 Information om förtidsröstning.
Ett förslag om en matpaus innan valärendena startar för att kunna ha presentation av de
kandidater som inte närvarade på påverkanstorget på grund av sena kandidaturer.

Ett förslag om att ändra sifferordningen i föredragningslistan på grund av skrivfel.
Beslutspunkter ligger på punkt 4 och därefter följer punkterna i sifferordning.
Mötet beslutade
att
fastställa föredragningslistan med nämnda tillägg och förändringar.

2. Fastställande av verksamhetsberättelse och
beviljande av ansvarsfrihet 2012/2013
Nina berättar om styrelsens verksamhet föregående år. Då styrelsen 2012/2013 klev på
fanns ingen verksamhetsplan eller budget, men fler ramar och mer struktur har kommit
över tid. Styrelsen började med att göra en verksamhetsplan samt budget, som sedan
godkändes på ett sektionsmöte. Dessa följdes sedan förhållandevis bra. Omsättningen
var under året 640 000 kr, tre gånger så mycket som föregående år. Detta beror på att
sektionen fortfarande växer mycket.
Kring revisorernas kommentarer (se revisorsutlåtande): En p-bot har betalats av
Mottagningen eftersom den uppkom i direkt arbete med Mottagningen. En faktura från
Åre-resan har kommit bort, denna är en av flera fakturor från SJ, där övriga finns korrekt
redovisade. På kontoutdrag går att se att pengarna har betalats till SJ.
Mötet beslutade
att
skjuta upp beslutsdelen av punkten till efter punkt 3 (information- och
diskussionspunkterna) för att David Pettersson (revisor) ska kunna närvara.

3. Diskussions- och informationspunkter
3.1 Information från Ordförande
En del av styrelsen har varit i Lund och träffat W-sektionerna från Lund och Uppsala.
Styrelsen har beslutat att påbörja ett samarbete med dessa två sektioner. En gång per
termin träffas alla styrelserna på något campus. Ett PR-arbete med en gemensam
hemsida, samt länkning till varandras hemsidor (från respektive sektions hemsida)
ingår också i samarbetet.
En av motionerna om reglementesändring från föregående möte var felnumrerad.
Denna har placerats på rätt ställe med rätt kapitelnummer.

3.2 Information från Vice Ordförande
Nulägesanalys kring budgeten med inkomster och utgifter. Denna är dock något
missvisande då alla inte ännu bokfört utgifter till Sophia.

3.3 Information från PAS
Planerat för en metod att utvärdera programmet. Förslag till hur kvaliteten på
utbildningen ska kunna bedömas mottages tacksamt via pas@w-sektionen.se. Med hjälp

av kandidatexamensarbeten ska det kunna bedömas vilken nivå studenterna nått efter
tre års studier.

3.4 Information från SNO
LÄNK-möte på torsdag (12/12) när SNO ska prata med lärare och ansvariga.
Information om kurser i årskurs 1 och 2 tas gärna emot. Alla är välkomna på LÄNKmötet. Åsikter kan också mailas till sno@w-sektionen.se innan mötet.

3.5 Information från NLG
Kommer att anordna ett spännande event med Sweco, 23 januari 2014. Marknadsföring
går ut till många andra sektioner, var snabb med anmälan. NLG uppmanar alla att
anmäla sig och delta på detta. Affischer finns bland annat i Gråttan och innehåller
anmälningsinformation.
I februari/mars planeras för en serie med lunchföreläsningar och case-event. Planering
inför elkraftskväll i april, ett event där elkraftsmastern presenteras tillsammans med
ABB och Vattenfall.

3.6 Information från CLW
Punschbrunsch anordnades den 1 december med mycket beröm från deltagare. Varit på
THS Pub-råd, där diskussioner kring utökat tillstånd (för THS-medlemmar) vid
tentapubar varit en huvudfråga. Säkerhetschefen Lena avgår och ersätts med tre
personer.
En barmästare, Claes och en PR-mästare, Daniel har valts internt. Huvudsaklig anledning
till införandet av dessa ansvarsområden är att fördela arbetet inom CLW bättre.
Poängterar att det är tentapub den 18:e januari!

3.7 Information från Mottagningen
Uppmanar ettor som inte ännu fyllt i utvärderingen från Mottagningen att göra detta.

3.8 Information från Jämlikhetsnämnden
Arbetar huvudsakligen på att ta fram en handlingsplan tillsammans med CL rörande
trakasserier och kränkningar. Nämnden ska också sätta ihop en workshopsutbildning
för förtroendevalda, med syfte att öka kunskaperna kring jämlikhetsfrågor.

3.9 Information från Idrottsnämnden
Ingen representant närvarande.

3.10

Information från W-spexet

Ingen representant närvarande, ordförande är på Kårspexet.

3.11

Information från ENIA- kommittén

Ingen representant närvarande.

3.12

Information från KF

Kårfullmäktige har haft två möten senaste terminen. W har två representanter, Vide
Richter och Therese Lundblad. En inspektor har valts. Prioriteringar kring
verksamhetsplanen har gjorts, där exempelvis jämlikhetsfrågor och examinationsrätt är
två punkter som ska prioriteras. Förra årets THS-styrelse har beviljats ansvarsfrihet.
Verksamhetsberättelse finns att läsa för den som vill sätta sig in mer i THS:s arbete.

3.13

Information från ledningsgruppen

Pontus Gard, Alexander Arozin och Elin Malmgren från THS Ledningsgrupp finns med på
mötet och informerar. Nästa måndag (16/12) kl 17.15 är det paneldebatt på Nymble,
med bland annat rektorsutfrågning. Alla är välkomna att delta! Debatten kommer att
live-streamas.
Det pågår en rensning av ködagar hos SSSB, detta gäller studenter som inte betalat sin
kåravgift sedan 36 månader tillbaka. Detta görs för att minska dagens långa köer. Mer
information kring utslaget av detta kommer efter jul.
Det pågår en ombyggnad av Nymble, baren är bland annat helt avstängd på grund av
detta. Det är ibland nödvändigt att gå omvägar i huset för att ta sig fram. Nymble håller
stängt mellan 20 december – 7 januari 2014 för icke-kårmedlemmar och 20 december –
2 januari 2014 för kårmedlemmar som aktiverat inpasseringskort. Plan 3 kommer att
vara avstängt till om med 31 januari 2014. Bastun är avstängd på obestämd tid, men
kommer att öppna när ombyggnaden i denna är klar.

3.14

Information om förtidsröstning

Förtidsröstning finns till för att möjliggöra röstning för personer som inte kan delta på
ett sektionsmöte. Sista tiden att förtidsrösta inför detta möte var 8:e december, men
förlängt kandidaturstopp har pågått till och med 9:e december kl 17. Förtidsröster på
kandidater som kandiderat inom ordinarie tid kommer att räknas, men röster på
personer som kandiderat på förlängd tid kommer inte att räknas eftersom dessa inte
offentliggjorts innan förtidsröstningen tagit slut.

2. Fastställande av verksamhetsberättelse och
beviljande av ansvarsfrihet 2012/2013 del 2
David berättar om revisorernas arbete. De båda revisorerna rekommenderar mötet att
bevilja styrelsen 2012/2013 ansvarsfrihet.
Mötet beslutade
att
ge styrelsen 2012/2013 ansvarsfrihet samt fastställa verksamhetsberättelsen.

4. Beslutspunkter
Första läsningen:

4.1 Proposition om sektionsföreningar
Mötet beslutade
att
anta propositionen om sektionsföreningar.
Andra läsningen:

4.2 Motion om
Mottagningen

stadge-

och

reglementesändringar

angående

Mötet beslutade
att
anta motionen om stadge- och reglementesändringar angående
Mottagningen.

4.3 Motion om stadgeändring angående ClubWästeriet
Mötet beslutade
att
anta motionen om stadgeändring angående ClubWästeriet.

4.4 Proposition om inkludering av Sustainable Technology
Frågan kommer att diskuteras på kårfullmäktige i februari. Om propositionen röstas
igenom nu kommer det stå i stadgarna, men inte gälla eftersom THS stadgar säger
annorlunda.
Mötet beslutade
att
anta propositionen om inkludering av Sustainable Technology.

5. Valärenden
Följande personer har sökt respektive post:
Mottagningsansvarig: Amanda Sievers
Vice Mottagningsansvarig: Niklas Brännlund, Linnéa Pauls, Alexander Boley
Planeringsansvarig: Niklas Brännlund, Emma Hedman, Linnéa Pauls
Ekonomiansvarig: Arvid Emilsson
Näringslivsansvarig: Karin Bywall
Ansvariga för 3-årsgasquen: Kajsa Lundgren, Aisan Rasouli och Jenny Bramsäter.

5.1 Val av Mottagningsansvarig
Mötet beslutade
att
välja Amanda Sievers till Mottagningsansvarig.

5.2 Val av Vice Mottagningsansvarig
Mötet beslutade
att
välja Alexander Boley till Vice Mottagningsansvarig.

5.3 Val av Planeringsansvarig
Mötet beslutade
att
välja Niklas Brännlund till Planeringsansvarig.

5.4 Val av Ekonomiansvarig
Mötet beslutade
att
välja Arvid Emilsson till Ekonomiansvarig.

5.5 Val av Näringslivsansvarig
Mötet beslutade
att
välja Karin Bywall till Näringslivsansvarig.

5.6 Val av ansvarig/a till 3-årsgasquen
Mötet beslutade
att
välja Aisan Rasouli, Kajsa Lundgren och Jenny Bramsäter till ansvariga för 3årsgasquen.

6. Övrigt
Inga övriga punkter.

7. Mötets avslutande
Jakob förklarade mötet avslutat kl 20.08.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_______________________________

_______________________________

Ordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Veronica Dunér

Justerare, Karl Sjöblom

