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1. Formalia
1.1

Mötets öppnande

Niklas Bäckström förklarar mötet öppnat klockan 17:48.

1.2

Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade
att
mötet varit behörigt utlyst.

1.3

Anmälda förhinder

Inga anmälda förhinder.

1.4

Närvarande

Niklas informerar om var närvarolistan är och att det är viktigt att skriva in den tidpunkt
man går om man lämnar mötet tidigare än det är avslutat.

1.5

Val av mötesordförande

Niklas nominerar sig själv som mötesordförande.
Mötet beslutade
att
välja Niklas Bäckström som mötesordförande

1.6

Val av mötessekreterare

Mötet beslutade
att
välja Eveline Haugaard som mötessekreterare

1.7

Val av två justerare tillika rösträknare

Niklas förklarar vad justerare tillika rösträknare innebär och nominerar därefter
Caroline Eliasson och Anna-Karin Söderström till att bli mötets justerare tillika
rösträknare.
Mötet beslutade
att
välja Caroline Eliasson och Anna-Karin Söderström som sektionsmötets
justerare tillika rösträknare

1.8

Adjungeringar

Niklas förklarar vad adjungering innebär.
En deltagande vid sektionsmötet har ej betalt kåravgiften och behöver därför adjungeras
in.
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Mötet beslutade
att
adjungera in Pontus Amsenius och därmed ge honom yttrande- och
närvaranderätt

1.9

Fastställande av föredragningslista

Johanna Wersäll (valberedning) vill byta plats på 4.1 och 4.2.
Fanny Ahlberg vill lägga till en punkt som skall heta ”info från S0S 2.20”
Mötet beslutade
att
Byta plats på punkt 4.1 och 4.2 samt att addera en punkt 2.20: ”Info från SOS”

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1

Information från Ordförande

Fanny informerar om PM om alkohol och styrelsens ändring av detta där man valt att
addera ”för sektionsmedlemmar” till PMet. Detta då man bör stå för hela middagen när
man bjuder in en annan sektions styrelse till vänskapsmiddag, även alkoholen. Styrelsen
däremot betalar självklart sin egen alkohol. Ändringen är alltså inte till för egen vinning,
utan för att stärka band med andra sektioner. Det nämns även här att på andra sektioner
är detta en helt normal sak och W-sektionen bör därför ha samma princip för att stärka
relationer till andra sektioner.
Hon informerar även om att det vankas bal med Bergs till våren och att det därför inom
kort kommer öppnas upp för att söka till att bli balansvarig.

2.2

Information från Vice Ordförande

Protokoll från styrelsemöte nummer 1, 2 och 3 ligger uppe på hemsidan om man är
intresserad av att läsa!
Eveline Haugaard meddelar även att styrelsen har haft middag med CL:s styrelse och att
de i november skall ha middag med Elektro och Bergs.

2.3

Information från Kassör

Elin Hein meddelar att hon mest har suttit med revidering av sektionens budget, något
som kommer diskuteras senare under detta möte.
Hon nämner också att betalningar inför Åre har börjat komma in.

2.4

Information från Kommunikationsansvarig

Hanna Bladby presenterar sig och meddelar att hon inte har någon direkt information för
tillfället.
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2.5

Information från ledamot för studiefrågor

Caroline Sundin presenterar sig och vilka nämnder hon är ansvarig för, samt förklarar
vad SNO (Studiemiljönämndens ordförande) och PAS (Programansvarig student) är.

2.6

Information från ledamot för studiesociala frågor

Axel Öhman presenterar sig och meddelar att idag väljs Konstwerkets ordförande samt
Bollkalle.

2.7

Information från ledamot för näringslivsfrågor

Nikita Smiyanov presenterar sig och vilka nämnder han är ansvarig för och meddelar att
man kan få info från bland annat NLG genom facebook.

2.8

Information från Revisorer

Aisan presenterar sig och berättar att denna punkt tillkommit för att informera om vad
styrelsen gör. Revisorerna är till för att granska styrelsen.

2.9

Information från SNO

Ingen närvarande från SNO.

2.10

Information från NLG

Ingen närvarande från NLG.

2.11

Information från CLW

Axel representerar CLW och informerar om att halloweengasquen är den 5 november,
samt att det är storpub nästa fredag (14/10) och att det har börjat planeras för
owwegasquer.

2.12

Information från Mottagningen

Ingen representant från mottagningen.

2.13

Information från Jämlikhetsnämnden

Alva Helin berättar att hon gjort en motion om JML-planen och att de haft uppstartsmöte
i måndags där de bland annat diskuterade vad de vill göra under året etc.
De som missade uppstartsmötet och gärna vill vara med i Jämlikhetsnämnden får gärna
komma till henne och prata.

2.14

Information från W-Inter

Erik Björk meddelar att nästa onsdag är det international food festival med W-inter.
Konceptet är att man tar med sig mat från sitt hemland och bjuder alla som deltar. Alla
buddies och internationella studenter är inbjudna till detta. I november kommer det
även vara ett event för utbytesstudier.

2.15

Information från Idrottsnämnden

Ingen närvarande.
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2.16

Information från Dubbelspexet

Eveline läser upp information som Joakim Wassinge vidarebefodrat till henne. Denna
information löd:
”Dubbelspexet bjuder in till spexkvällar med start onsdag 29/9 och även 3/10 och
12/10.
Temat för dessa 3 kvällar är Improvisationsteater och alla är välkomna, men vi
uppskattar föranmälan. Mer info finns på vår Facebook-sida (som du kan följa ifall du
direkt vill veta vad som händer i spexet)
Vill du göra spex?
Just nu behöver spexet en Direktion, dvs. några som vill leda spexets arbete. Så om du är
en rolig person eller vill bli en eller om du har storslagna kreativa idéer och vill göra
dem till verklighet, kan detta vara något för dig.
Är du intresserad eller har frågor kring detta, kontakta spexet på spexet@wsektionen.se eller via Facebook-sidan.
Dubbelspexet hade också nyligen (23/9) en spexvisning, där filminspelningar av Tesla,
spex 14/15, och Orfeus och Eurydike, spex 15/16, visades upp.”

2.17

Information från Konstwerket

Ingen närvarande representant.

2.18

Information från W:s representanter i KF

Sektionen har för nuvarande ingen representant.

2.19

Information från THS centralt

Linnea Lidén som är eventchef på THS centralt är närvarande representant. Hon
informerar om vad Nymble gör och berättar att i november är det dags för arbetsmässan
Armada, samt att den 29 oktober är det tentapub. I december anordnas den officiella
efterfesten till Nobel, Nobel Night Cap i Nymble.

2.20 Information från SOS
Johanna Torstensson presenterar sig och berättar att man för tillfället har
matlagningsproblem i sektionslokaler på KTH. Vi får ej längre laga mat i stor skala i
Gråttan. De med ugn har bland annat behövt ta bort dessa. Restriktionerna har
tillkommit nu då Gråttan varken har ventilation eller fettavskiljare. Oset från maten går
ut direkt i E-huset. Gråttan är inte dimensionerad för att laga mat till så många som den
idag gör. Dock skall det gå att laga mat under lunchen till några få personer.
Det kommer förhoppningsvis mer information från KTH om lösningar kring detta inom
snar framtid.
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3. Beslutspunkter
3.1

Proposition om revidering av budgeten 16/17

Elin informerar om att några saker skall ändras, bland annat skall CLW:s inkomster
ändras. Denna kommer ligga på mellan 7500-10000 kronor.
DSSG:s budget skall även den förändras. Den föreslås gå plus/minus noll och alltså ligga
på 50.000 kronor i inkomster, samt 50.000 kronor i utgifter.
Nästa ändring är mottagningens post, här föreslås kommentaren där det stod
”systerobror” ändras till att det skall stå ”n0llegasque” istället. Ändringen därpå är
studiemiljönämndens post som föreslås höjas från 2000 kronor till 2500 kronor.
Därefter föreslås styrelsens representation minskas från den ursprungliga revideringen.
Denna skall ändras från 5500 kronor till 5000 kronor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Aisan undrar varför man sänkt alla budgetposter men höjt styrelsens budget varpå Elin
svarar att många nämnder förra året inte gjorde av med sina budgetsummor. Hon
förklarar även att det var budgeterat på ett sådant sätt så att sektionen efter detta år
skulle gå minus, men på grund av inköpet av fanan behöver man nu inte kalkylera för
lika stor förlust efter detta verksamhetsår.
Styrelsen förklarar vidare att representation är något man vill satsa på, detta var något
som Fanny, Eveline och Elin väldigt tydliga med då dom sökte sina styrelseposter.
Exempelvis är BKW den största inkomsten till sektionen och den skulle inte funnits utan
bra kontakter med andra sektioner. Det är viktigt att vårda sina kontakter för att fortsatt
samarbete skall ske och för att ytterligare samarbeten skall kunna uppstå.
Niklas undrar om det finns fler frågor och informerar om att mötet annars kommer gå
till beslut. Inga frågor ställs och mötet är därmed redo att gå till beslut.
Den ursprungliga revideringen och revideringen med ovanstående ändringar ställs mot
varandra. Den ovanstående revideringen får flest röster och ställs sedan mot avslag.
Revideringen ovan får flest röster. Revideringen med ovanstående ändringar antas.
Mötet beslutade
att
med ändringarna:
•
•
•
•
•

CLWs inkomster blir 7500-10.000 kronor
DSSGs inkomster och utgifter är båda 50.000 kronor
Under Mottagningens kommentar ändras ”syster o bror” till ”n0llegasque”
Studiemiljönämndens budget höjs till 2500 kronor istället för 2000 kronor
Styrelsens representationsbudget sänks från 5500 kronor till 5000 kronor
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anta revideringen av budgeten 16/17

3.2

Proposition om revidering av verksamhetsplan 16/17

Erik (W-inters ordförande) vill jämka styrelsens revidering och föreslår att ändra alla
punkter under W-inter till att istället bli:
”11.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
11.2 Att verka för att de internationella studenter som tillhör sektionen får ta del av
sektionslivet genom bland annat vår Buddy-verksamhet.
11.3 Att genom dokumentation samt samarbete med ITM-skolan underlätta framtida
ansökningsprocesser
11.4 Att verka för att inkludera de internationella studenterna från programmet Energi
och miljö och mastern Sustainable Technology till sektionen.”
Detta ställs mot den tidigare revidering styrelsen gjort som löd:
”11.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
11.2 Stärka samarbetet med CLint (CL:s internationellt ansvariga)
11.3 Tillsammans med W-Inter, Jämlikhetsnämnden samt Studiemiljönämnden anordna
“Sektionens dag” där studenter får chansen att utvärdera programmet i sin helhet och
träffa programmets ansvariga.”
Fanny informerar om en sakupplysning: Internationella studenter går ej W. Hon undrar
vidare varför Erik vill ta bort punkt styrelsens punkt 11.3 som arbetar för ett samarbete
med CLint i den ursprungliga versionen av verksamhetsplanen.
W-inter svarar att man inte vill ha det som krav, men att man ändå kommer arbeta med
Clint.
Fanny lägger ett motyrkande som lyder:
”11.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
11.2 Stärka samarbetet med CLint (CL:s internationellt ansvariga)
11.3 Att verka för att de internationella studenter som tillhör sektionen får ta del av
sektionslivet genom bland annat vår Buddy-verksamhet.
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11.4 Tillsammans med PAS, Jämlikhetsnämnden samt Studiemiljönämnden anordna
“Sektionens dag” där studenter får chansen att utvärdera programmet i sin helhet och
träffa programmets ansvariga.”
11.5 Att genom dokumentation samt samarbete med ITM-skolan underlätta framtida
ansökningsprocesser”
I detta jämkande har hon lagt till Eriks punkt 11.3 (i Fannys jämkande är Eriks 11.3
istället: 11.5 Att genom dokumentation samt samarbete med ITM-skolan underlätta
framtida ansökningsprocesser”) till styrelsens revidering. Hon har även lagt till PAS
istället för W-inter i 11.4 i den ursprungliga revideringen.
Erik vill efter detta ändra sitt jämkande så att det lyder:
”11.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
11.2 Att verka för att de internationella studenter som tillhör sektionen får ta del av
sektionslivet genom bland annat vår Buddy-verksamhet.
11.3 Att genom dokumentation samt samarbete med ITM-skolan underlätta framtida
ansökningsprocesser
11.4 Att verka för att inkludera de internationella studenterna från programmet Energi
och miljö och mastern Sustainable Technology till sektionen
11.5 Tillsammans med PAS, Jämlikhetsnämnden samt Studiemiljönämnden anordna
“Sektionens dag” där studenter får chansen att utvärdera programmet i sin helhet och
träffa programmets ansvariga”
I detta förslag har han lagt till punkt 11.5 om sektionens dag.
Mötet är redo att gå till beslut och justerare skall räkna rösterna.
Vid omröstning ställs de Fannys och Eriks jämkanden gentemot varandra. Dessa är som
lyder:
Eriks förslag:
”11.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
11.2 Att verka för att de internationella studenter som tillhör sektionen får ta del av
sektionslivet genom bland annat vår Buddy-verksamhet.
11.3 Att genom dokumentation samt samarbete med ITM-skolan underlätta framtida
ansökningsprocesser
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11.4 Att verka för att inkludera de internationella studenterna från programmet Energi
och miljö och mastern Sustainable Technology till sektionen
11.5 Tillsammans med PAS, Jämlikhetsnämnden samt Studiemiljönämnden anordna
“Sektionens dag” där studenter får chansen att utvärdera programmet i sin helhet och
träffa programmets ansvariga”
Fannys jämkande:
”11.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
11.2 Stärka samarbetet med CLint (CL:s internationellt ansvariga)
11.3 Att verka för att de internationella studenter som tillhör sektionen får ta del av
sektionslivet genom bland annat vår Buddy-verksamhet.
11.4 Tillsammans med PAS, Jämlikhetsnämnden samt Studiemiljönämnden anordna
“Sektionens dag” där studenter får chansen att utvärdera programmet i sin helhet och
träffa programmets ansvariga.”
11.5 Att genom dokumentation samt samarbete med ITM-skolan underlätta framtida
ansökningsprocesser”
Efter omröstning vinner Eriks förslag och detta förslag ställs därefter emot styrelsens
första revidering. Denna lyder:
”11.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
11.2 Stärka samarbetet med CLint (CL:s internationellt ansvariga)
11.3 Tillsammans med W-Inter, Jämlikhetsnämnden samt Studiemiljönämnden anordna
“Sektionens dag” där studenter får chansen att utvärdera programmet i sin helhet och
träffa programmets ansvariga.”
Eriks yrkande vinner åter igen och ställs då mot avslag varpå Eriks förslag röstas
igenom. Revideringen verkställs med Eriks ovanstående ändringar.
Mötet beslutade
att
med ändringarna:
•
•
•

11.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter integrerade i
sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
11.2 Att verka för att de internationella studenter som tillhör sektionen får ta del av
sektionslivet genom bland annat vår Buddy-verksamhet.
11.3 Att genom dokumentation samt samarbete med ITM-skolan underlätta
framtida ansökningsprocesser
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•
•

11.4 Att verka för att inkludera de internationella studenterna från programmet
Energi och miljö och mastern Sustainable Technology till sektionen
11.5 Tillsammans med PAS, Jämlikhetsnämnden samt Studiemiljönämnden anordna
“Sektionens dag” där studenter får chansen att utvärdera programmet i sin helhet
och träffa programmets ansvariga”

anta revideringen av verksamhetsplanen 16/17

3.3

Proposition om revidering av arbetsbeskrivning 16/17

Fanny presenterar vad arbetsbeskrivningen innebär, att den beskriver vad alla nämnder
och förtroendevalda ska göra under årets gång.
Mötet öppnar för diskussion kring styrelsens revidering av arbetsbeskrivningen.
Sammanfattningsvis tycker man att verksamhetsplanen ser väldigt bra ut, men en fråga
som dyker upp är bland annat varför man valt att ta bort ordet ”icke-alkoholrelaterade”
under punkt 12.1 som berör Konstwerket. Här svarar styrelsen att det är missvisande då
många andra nämnder och föreningar också har icke-alkoholrelaterade event. Till detta
nämns att Konstwerket skapades i syfte att vara en nämnd man kunde vara med i utan
att känna alkoholhets.
Aisan vill lägga ett ändringsyrkande så att Konstwerkets beskrivning istället lyder:
”Konstwerket ansvarar för alkoholfria kulturrelaterade aktiviteter inom W-sektionen.”
Som motargument för detta hos en del av mötets deltagande nämns bland annat att
Konstwerkets ordförande själv bör få tolka sin nämnd och att man därför bör gå med på
styrelsens revidering. Som resultat av detta väljer Elin att lägga in ytterligare ett yrkande
som lyder: ”Konstwerket ansvarar för kulturrelaterade aktiviteter inom W-sektionen.”
Mötet väljer att gå till beslut och två yrkanden står mot varandra:
1. ”Konstwerket ansvarar för alkoholfria kulturrelaterade aktiviteter inom Wsektionen.”
2. ”Konstwerket ansvarar för kulturrelaterade aktiviteter inom W-sektionen.”
Först röstar mötet om revideringen med ändringar, sedan ställs den vinnande
revideringen mot avslag. Det är jämnt och mötet kör handuppräckning. Alternativ 2
vinner och denna revidering ställs därpå mot avslag.
Alternativ 2 får åter igen flest röster och verkställs därmed.
Mötet beslutade
att
med ändringen i 12.1 som lyder: ”Konstwerket ansvarar för kulturrelaterade
aktiviteter inom W-sektionen” anta revidering av verksamhetsplanen
Paus tas i mötet klockan 19:07.
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Mötet fortsätter klockan 19:20.

3.4

Motion om JML-plan

Alva Helin (ordförande Jämlikhetsnämnen) och Timmy Rosendal (ordförande
Jämlikhetsnämnden 15/16) presenterar sig och sin motion om en jämlikhetsplan.
Bakgrunden till denna motion är att W ska vara en så inkluderande sektion som möjligt
och denna plan är grundad på en workshop som Jämlikhetsnämnden hade tillsammans
med sektionsmedlemmar från W tidigare under året. Långsiktigt skall JML-planen bli en
del av verksamhetsplanen.
Aisan vill lägga till ett ändringsyrkande i inledningen av JML-planen som lyder:
”Jämlikhetsnämndens ordförande ansvarar för att följa upp JML-planen och skriva ett
uppföljningsdokument vid verksamhetsårets slut.”
Mötet föreslår att man skall stryka punkt 1.3 och ett jämkande uppstår där man vill ta
bort punkt 1.3, samt 1.3a på sida 4, samt lägga till: ”Jämlikhetsnämndens ordförande
ansvarar för att följa upp JML-planen och skriva ett uppföljningsdokument vid
verksamhetsårets slut” i inledningen.
Mötet går till beslut och JML-planen antas med ovanstående ändringar.
Mötet beslutade
att
anta JML-planen med tillägget ” Jämlikhetsnämndens ordförande ansvarar
för att följa upp JML-planen och skriva ett uppföljningsdokument vid verksamhetsårets
slut” i inledningen,
samt att

punkt 1.3 och punkt 1.3a på sida 4 stryks.

4 Valärenden
4.1

Val av Konstwerkets ordförande

Valberedningen presenterar den kandiderade Sigvard Bast. Han presenterar sig och därpå
öppnar mötet upp för frågor. Därefter leds kandidaten ut och mötet öppnar upp för
diskussion.
När mötet är redo att gå till beslut ställs Sigvard gentemot avslag. Mötet beslutar att välja
Sigvard Bast som Konstwerkets ordförande.
Mötet beslutade
att
välja Sigvard Bast som Konstwerkets ordförande
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4.2

Val av Ettans representant

Valberedningen presenterar de tre kandidater som finns till posten, Sigvard Bast, Pontus
Amsenius och Jacob Korthenius. Sigvard drar tillbaka sin kandidatur och man har då
istället två kandidater.
Jacob presenterar sig.
Mötet öppnar upp för frågor och därefter följs Jacob ut.
Pontus kommer in och presenterar sig. Mötet öppnar upp för frågor och därefter leds
Pontus ut och det öppnas upp för diskussion.
Mötet beslutar att votera.
Jacob fick flest röster och han ställs därefter mot avslag.
Jacob Korthenius väljs som ettans representant.
Mötet beslutade
att
välja Jacob Korthenius som ettans representant

4.3

Val av Bollkalle

Valberedningen presenterar Benjamin Basmaci som enda kandiderande. Han är ej
närvarande vid mötet, men har sänt in en presentation av sig själv som läses upp av
valberedningen.
Mötet öppnar upp för diskussion och efter en liten stund ställs Benjamin mot avslag och
mötet röstar.
Benjamin finnes vald.
Mötet beslutade
att
välja Benjamin Basmaci som sektionens Bollkalle

5 Övrigt
6. Mötets avslutande
Mötet avslutas 21:02
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Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:
_______________________________

_______________________________

Ordförande, Niklas Bäckström

Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________

_______________________________

Justerare, Anna-Karin Söderström

Justerare, Caroline Eliasson

13

