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1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Jakob Sahlin förklarade mötet öppnat kl 17.33

1.2 Mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts på Facebook, affischering i Gråttan, på hemsidan och via e-mail till alla
sektionsmedlemmar.
Mötet beslutade
att
mötet är behörigt utlyst.

1.3 Anmälda förhinder
Inga anmälda förhinder.

1.4 Närvarande
Namn
Alexander Boley
Aliro Cofré
Arvid Emilsson
Chong Chung Heng
Claes Hällström
Elham Kalhori
Elin Malmgren
Fanny Ahlberg
Hampus Åkerblom
Jakob Sahlin
Jenny Norrman
Jenny Svensson
Joakim Wiberg
Johan Zackrisson
Kajsa Lundgren
Linnea Lidén
Maja Reichard
Martin Gutsch
Pontus Gard (THSC)
Sofia Ulin

Ut punkt/tid

In punkt/tid

5.1/18.58
5.1/18.58

5.1/18.30
5.1/18.30
5.1/18.30
3.3/18.24
5.1

2.4

Susanne Bergstrand
Thérèce Bonnier
Vide Richter

5.1/18.38

5.1/18.40

Vincent Gliniewicz

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 Kajsa Lundgren och Fanny Ahlberg till justerare tillika rösträknare.

1.8 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

1.9 Fastställande av föredragningslistan
Vide föreslår en punkt 5.1 Diskussion om valprocessen.
Mötet beslutade
att
fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändring.

2 Diskussions- och informationspunkter
2.1 Information från Ordförande
På senare tid har stort fokus legat på årets och nästa års verksamhetsplan. Under våren
har extra styrelsemöten för att ge utrymma för strategiska diskussioner planerats in.
Verksamhetsplanen från förra året har färgkodats för tydliggöra vad som har arbetats
med och vad som ännu inte arbetats med. Alla styrelsemöten är öppna, datum finns i
kalendern på www.w-sektionen.se

2.2 Information från Vice Ordförande
Ekonomin ser bra ut, de flesta nämnderna har inte spenderat sina pengar och NLG har
fått in mer pengar än planerat. Ett förslag på en reviderad budget kommer att tas upp på
nästa sektionsmöte. DSSG har fått en egen ekonomisk redovisningspost.

2.3 Information från PAS
Information från kansliet om att vi ska arbeta för en internationalisering av sektionen.
Ett möte kommer att hållas med kansliet inom ett par veckor för att diskutera den
egentliga meningen av detta.

2.4 Information från SNO
En utvärderingsdag för programmet kommer att ordnas den 22 februari. Det bjuds på
middag och bowling för alla som kommer! Anmälan måste göras för att plats ska
garanteras på bowlingen, detta sker via en länk på Facebookeventet eller i nyhetsbrevet.
Hans Havtun och Per Lundqvist och eventuellt Maria Malmström och Karina Nielsen
kommer att närvara under diskussion/middag.

2.5 Information från NLG
Lunchföreläsning den 20 februari med Lärarjouren, handlar om ledarskap. Anmälan via
Facebook, de 40 första bjuds på lunch.

2.6 Information från CLW
Det går bra med arbetet i CLW! Alla vårens datum är bestämda och hittas på Facebook.

2.7 Information från Mottagningen
Nominering av gruppchefer är nu möjligt, detta uppmuntras! Senaste dag för att
nominera är fredag 14 februari. Internationella studenter från mastersprogram ska
erbjudas möjlighet att delta under vissa aktiviteter på Mottagningen. Om detta
samarbete fungerar bra finns möjlighet att få extra pengar.

2.8 Information från Jämlikhetsnämnden
Arbetar med Kalle Svensson på CL för att ta fram en JML-plan för sektionen. Denna ska
vara med en handlingsplan för de båda sektionerna. Planerar för en utbildningsdag för
sektionens förtroendevalda.

2.9 Information från Idrottsnämnden
Många uppskattade event hålls varje vecka. THS-mästerskapen drar snart igång igen.

2.10

Information från W-spexet

Har nu 27 medlemmar plus skådespelare. Arbetet går snabbt framåt, teater är bokad 1618 maj för föreställningar. Söker fortfarande en skådespelare och personer som är
intresserade av att spela i kompband samt någon som är intresserad av att designa
kostymer.

2.11

Information från ENIA- kommittén

Ingen information.

2.12

Information från KF

Har nyligen haft ett KF-möte. Diskuterade kring THS åsiktsdokument (vad THS anser
generellt i specifika frågor, i åsiktsdokumentet syns det tydligt vad THS arbetar och står
för) och om kårföreningar ska få vara religiösa eller politiska. Val till KF för nästa år
kommer att ske 7-16 april.

2.13

Information från THS

Pontus och Elin, chefer för utbildningsinflytande är här och informerar. De arbetar med
utbildningsfrågor som berör alla studenter, inte bara enskilda program. På torsdag och
fredag (13-14/2) är restaurangen i Nymble stängd på grund av LAVA. Plan 3 i Nymble
har öppnat igen, men i biblioteket är en liten korridor fortfarande stängd. Nyval i THS (9
personer) kommer att ske snart, sista ansökningsdag är 28 februari. SFS har årsmöte 911 maj och representanter som ska delta ska utses. Detta går att söka till via THS:s
hemsida.

3. Beslutspunkter
Andra läsningen:

3.1 Proposition om sektionsföreningar
Förslag om att denna punkt direktjusteras.
Mötet beslutade
att
anta propositionen om sektionsföreningar.
Mötet beslutade
att
direktjustera punkt 3.1 Proposition om sektionsföreningar.
Första läsningen:

3.2 Motion om stadgeändringar angående kandidaturer
Styrelsen anser att motionen bör avslås, men att arbetssättet som beskrivs i motionen
ska diskuteras i punkt 5.1. Metoden som beskrivs i motionen kan testas och därefter
utvärderas. Om utfallet är positivt ställer sig styrelsen positiv till att då ta ett beslut om
stadgeändring i frågan.
Om motionen bifalls har styrelsen två förslag på förändringar, det bör stå läsdagar
istället för dagar i stadgarna och kandidaterna bör offentliggöras och sändas ut senast
fyra läsdagar innan mötet istället för tre dagar innan (för att detta ska sammanfalla med
utsändning av handlingar).
Mötet beslutade
att
avslå motionen om stadgeändringar angående kandidaturer.

3.3 Motion om W-spexet som förening
Tilläggsyrkande för motionen: om motionen bifalls ska ändringen börja gälla först när
nästa budgetår startar.
Mötet beslutade
att
anta motionen om W-spexet som förening med ovan nämnda tilläggsyrkande.

4. Valärenden
4.1 Omval av W-spexets ordförande
Mötet beslutade
att
välja Thérèce Bonnier till W-spexets ordförande för ytterligare ett år.

5. Övrigt
5.1 Diskussion om valprocessen
Tre frågor diskuterades kring hur framtida valprocesser, i en ideal värld, ska gå till:






Hur ska kandidaturstopp hanteras? Ska sektionen ha hårda (absolut ingen
kandidatur efter kandidaturstopp), medel (ingen kandiderar efter motionsstopp
om andra har kandiderat till posten) eller lösa (möjligt att kandidera fram till
mötena oavsett om kandidater finns till en post) kandidaturstopp?
Hur ska förtidsröster hanteras? Ska det vara möjligt att förtidsrösta på alla
oavsett om personen i fråga kandiderat eller inte, att förtidsrösta på personer
som namnges i förväg på hemsidan alternativt ingen förtidsröstning
överhuvudtaget?
Hur ska valberedningen arbeta? Ska valberedningen tillåtas förorda endast en
kandidat per post, ska valberedningen ha en kravlista och kunna rekommendera
alla som uppfyller denna eller ska valberedningen arbeta som idag, det vill säga
inte rekommendera kandidater?

6. Mötets avslutande
Jakob Sahlin förklarade mötet avslutat kl 18.57.

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_______________________________

_______________________________

Ordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Kajsa Lundgren

Justerare, Fanny Ahlberg

