Energi & Miljö Sektionsmöte 1, 3/11-2010, Sal V32 KTH Campus
1.1 Mötet öppnas av Tom Cederborg
1.2 Tillfredställande information kring mötet
1.3 Martin Alesund kan ej medverka men har gett Niklas Andersson sin röst genom
fullmakt.( Bifogad)
1.4 Närvarande:
Tom Cederborg
Niklas Andersson
Magnus Engström
Linus Hansson
Erik Björklund
Thomas Li
Erik Tobin
Jenny Svensson
Lovisa Josefsson
Ebba Sundberg
Ulrika Hållstedt
Elisabeth Larsson
Joakim Persson
Christian Lundholm
Kristina Larsson
André Wassberg
Charlotta Hattenbach Törnqvist (ut 3.4.2.)
Hanna Eggestrand
Sara Andersson
Maria Andersson
Mikaela Ring (ut 3.2)
Julia Cavell (ut 2.2, in 2.2, ut 4.1, in 4.1)
Isabella Chowra (in 2.1.)
Alice Kjellson (in 2.1.)
Niklas Bäckström (in 2.2)
Sofie Malm (in 3.6.2)
1.5 Tom Cederborg väljs till mötesordförande
1.6 Joakim Persson/ Niklas Andersson väljs till mötessekreterare
1.7 Magnus Engström / Linus Hansson väljs till justerare
1.8 Tillägg av punkt för omröstning av sektionsbildande.

2.1 Omröstning om hur vi gör med mottagningen EM 2011. Majoritet är för att åtminstone
2011 ha stor del av mottagningen tillsammans med CL tills vi kommer på egna fötter.
Ett gäng aktiviteter som endast är för EM är dock efterfrågas. Vi vill även ha egna
mottagningsansvariga och en egen ekonomiskt ansvarig för EM som väljer våra egna
aktiviteter och samtidigt blir upplärda i hur en mottagning går till.Genom att välja ut
egna mottagningsansvariga som i egenskap av ett fåtal personer som sedan kan medla
enklare med CL alternativt sedan kan ordna våran egen mottagning ifall ett samarbete
med CL ej kommer på fråga.
2.2 Utskrivna förslag på stadgar bifogas. Förslaget är skrivet av Magnus Engström och
Niklas Andersson och är i stora drag baserat på CL:s stadgar. En av punkterna där
förslaget skiljer sig mest emot CL:s stadgar är i punkten om besluttagande om ändringar
i sektionens stadgar då det föreslagits att vi på EM ska kunna driva igenom ändringar i
stadgar genom en majoritetsomröstning under endast ett enstaka möte. Givetvis finns
dock ett krav på att en viss mängd med närvarande personer ska finnas närvarande vid
ett möte där en omröstning om ändring av stadgar sker. Förslaget av stadgar mailas ut till
samtliga närvarande. Viktiga utdrag av stadgar är exempelvis: Medlemmar i sektionen
består av studerande på programmet Energi & Miljö. Personer med rätt att hantera
sektionens ekonomi är Ordförande och Vice Ordförande, vilka väljs i en senare punkt på
detta möte. Sektionens verksamhetsår sammanfaller med THS verksamhetsår.
Sektionens stadgar är underordnade THS stadgar. Ett förslag för ändring i förslaget av
stadgar är att döpa om våran undergrupp av ''PR och Arbetsnämnd'' till
''Näringslivsgrupp'' för att bättre matcha övriga skolors och sektioners beteckning.
2.3 Reglemente regleras i stora drag i samband med punkt 2.2 och vi hänvisar därför till
denna punkt.
2.4 Facebookgrupp efterfrågas för sektionen, Julia Cavell tar på sig ansvar att ordna sådan.
Dessutom så föreslås en gemensam hemsida för sektionen för att komplettera
information om oss och därigenom sprida information om att vi finns och vad vi gör.
Alice och Isabella informerar om att ''Bilda'' snart kommer ha en del som SNO ansvarar
för och som blir tillgänglig för alla i programmet. Information om nya inlägg på SNO:s
del av Bilda kommer förslagsvis mailas ut, men programmets medlemmar uppmuntras
att regelbundet kolla Bilda i vilket fall som helst. Information om kallelse till nya
sektionsmötet och andra aktiviteter av stor vikt bör mailas ut till sektionens medlemmar i
god tid med tillförlitlig information.
3.1 Nominering av Magnus Engström och Joakim Persson till ordförande. Omröstning av
ordförande sker efter presentation av de nominerade samt diskussion. Magnus Engström
väljs efter omröstning till sektionens ordförande.
3.2 Nomineringar av vice ordförande är: Niklas Andersson och Christian Lundholm.
Presentationer av vice ordföranden följer. Niklas Andersson är först ut att presentera sig,
följd av Christian Lundholm. Niklas Andersson väljs efter omröstning till sektionens
vice ordförande.
3.3 Nomineringar till sektionens sekretare är: Ebba Sundberg. Ebba väljs till sektionens
sekretare.
3.4 Nomineringar till PAS är: Isabella Chowra. Isabella röstas fram till sektionens PAS.
Nomineringar till sektionens Vice PAS är: Kristina Larsson. Kristina väljs till sektionens
Vice PAS.

3.5 Nomineringar till SNO är: Alice Kjellson. Alice väljs till sektionens SNO. Nomineringar
till Vice SNO är: Charlotta Hattenbach Törnqvist. Charlotta väljs till sektionens Vice
SNO.
3.6 Nomineringar till PRAS är: Joakim Persson, Christian Lundholm, Sara Andersson.
Presentationer följer. Först ut är Sara, sedan Joakim och sist Christian. Sara Andersson
väljs till sektionens PRAS genom omröstning. Nominerade till posten som Vice PRAS
är: Niklas Bäckström, Christian Lundholm och Joakim Persson. Presentationer följer,
först ut är Niklas Bäckström följd av Joakim Persson och sist ut Joakim Persson.
Christian Lundholm väljs till sektionens Vice PRAS.
4.1 Samtliga närvarande är överens om att bilda en sektion för civilingenjörs programmet
Energi & Miljö. Sektionen ska bestå av studenter från programmet Energi & Miljö och
vara underordnad Tekniska Högskolans Studentkår.
4.2 Diskussioner om hur vi går till väga gällande ändringar av sektionens stadgar följer. Ett
förslag om tidsramar för ändringar av stadgar till en början följer - ifall vi som tidigare
föreslagits ska gå efter strukturen att det räcker med majoritetsomröstning för en
stadgaändring på ett enstaka sektionsmöte. Debatt följer gällande föreslagna stadgar.
Mötets närvarande finner bifall för att fastställa stadgar från bifogat dokument med
föreslagna stadgar. Enstaka små ändringar sker som exempelvis ändringen av namnet på
PRAS till Näringslivsgruppen. Dessa ändringar kommer att redovisas i sak.
4.3 Mötets närvarande finner bifall för föreslagna reglemente för sektionen Energi & Miljö.
4.4 Frågan bordläggs tills vidare och tas upp på kommande möte.
4.5 Mötets närvarande har föreslagit att sektionens overall ska vara färgad med en
färgkombination med Grönt och Blått. Diskussioner gällande färgnyans och utformning
av overall bordläggs tills vidare och frågan tas upp på kommande möte.
4.6 Bilder på föreslagna loggor skickas runt mötesbordet. Diskussionerna gällande
sektionens logga bordläggs tills vidare.
4.7 Punkten bordläggs till kommande möte.
5.1 Inga frågor under punkten ''Övriga frågor''.
6.1 Förslag om diskussioner och möjligt val av Revisor och Talman till nästkommande
möte. Kallelse till nästkommande möte skickas ut av Ordförande och Vice Ordförande.
7.1 Mötet förklaras avslutat.
_______________________
Tom Cederborg, Mötesordförande

________________________
Joakim Persson, Mötessekreterare

_______________________
Magnus Engström, Justerare

________________________
Linus Hansson, Justerare

