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Namn
Benjamin Nestorovic
Douglas Lindén
Caroline Eliasson
Elin Rahmqvist
Alva Helin
Vide Richter
Johanna Wersäll
Aisan Rasouli
Evelina Steen
Niklas Bäckström
Jakob Sahlin
Nikita Smiyanov
Axel Öhman
Eveline Haugaard
Linnea Karkulahti
Caroline Sundin
Jacob Korthenius
Jonas Rechreche
Fanny Ahlberg
Viktor Briggner
Magnus Hammarling
Linnea Liden
Love Lindberg
Maria Hein
Gustav Lenart
Amelie Gustafsson
Camilla Hamberg
Camilla Blomqvist
Anders Melander
Fanny Igergård
Erik Forsman
Fanny Lilja
Tova Billstein
Jessica Ruud
Cecile Bouju
Jennifer Erlandsson

In

Ut

4.7, 20:59
4.5, 20:03
4.7/4.8
4.5, 19:50
4.5, 19:50
4.5, 19:51

20:03

20:01
20:07
19
19.19

21
21.00
4.7/4.8, 21.22
21.14
21.00, val av fanbärare
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Pontus Amsenius
Jenny Trinh
Axel Eriksson
Marika Westman
Emma Hedman
Sigvard Bast
Fredrik Wahlgren
Gisela Norman
Simon Ottosson
Felicia Pereira de Moraes
William
Nina Hegazy
Filip Josefsson
Niklas Brännlund
Robin Bernhus
Sofia Forsberg
Ebba Arvidsson
Hanna Bladby
Julia Granlund
Niklas Wallhed
Johanna Lindstén
Saga Kubulenso

1.

21.00
4.5, 19:51
4.5, 19:51
4.1, 18:18
4.4,19.47
4.5, 19:50
4.5, 19:50
18.18
4.4, 19:48
4.7, 20:59
4.7, 20:59

Formalia

1.1 Mötets öppnande
Niklas förklarar mötet öppnat 17:41.
1.2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade
att
Mötet varit behörigt utlyst.
1.3 Anmälda förhinder
Två anmälda förhinder, Benjamin Basmaci (bollkalle) och Erik Björk (W-inters
ordförande). De båda har sänt med information som läses upp av sekreteraren under
respektive nämnds infopunkt.
1.4 Närvarande
Niklas informerar om närvarolistan.
1.5 Val av mötesordförande
Mötet beslutade
att
välja Niklas Bäckström till mötesordförande
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1.6 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att
välja Eveline Haugaard till mötessekreterare
1.7 Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutade
att
välja Caroline Eliasson och Anders Melander som mötets justerare tillika
rösträknare
1.8 Adjungeringar
Jakob Sahlin (revisor för W 2015/2016) och Josefin Svensson (balansvarig Bergs) skall
adjungeras in på grund av att de ej är sektionsmedlemmar.
Mötet beslutade
att
ge närvarande- och yttranderätt till Jakob Sahlin och Josefin Svensson
1.9 Fastställande av föredragningslistan
Valberedningen vill att 4.5 skall flyttas till 4.2, alla punkter därefter förskjuts därför ett
steg.
Styrelsen vill lägga till en punkt 2.15 som skall heta information från balansvarig.
Mötet beslutade
att
fastställa dagordningen med följande ändringar:
•
•

Punkt ”4.5 Val av Näringslivsansvarig för mottagningen” skall flyttas till 4.2 och
alla punkter förskjuts därför ett steg
En punkt ”2.15 Information från balansvarig” tillförs protokollet

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1
Information från Styrelsen
Styrelsen har nyligen haft middag med Bergs och Elektro. Något som var väldigt roligt och
givande! Vidare skall styrelsen städa vinden i Gråttan på söndag, alla är därför ansvariga
för att innan söndag ta bort saker därifrån som skall behållas. Vidare har sektionen nu en
sångbok som säljs för första gång under dagens sektionsmöte.
Den första helgen i december skall styrelsen åka till Lund för att stärka W-sambandet med
Lund och Uppsalas motsvarande W-sektioner.
Något annat som styrelsen har gjort är att börja gå igenom alla styrdokument.
En annan sak som nämns är att Caroline Sundin (ledamot för studiesociala frågor) har fått
ex-jobb i Zurich och kommer därför inte vara närvarande till våren. Hon kommer dock
kunna delta på större event, så som sektionsmöten och liknande. Både styrelsen och de
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nämnder Caroline är ansvarig för har fått vetskap om detta och ser det inte som något
problem.
Balansvarig är vidare vald av styrelsen och det blev Evelina Steen!
2.2
Information från Revisorer
Aisan Rasouli (revisor) presenterar sig och berättar att revisorerna på grund av sjukdom
inte tagit del av styrelsens senaste protokoll och har därför för tillfället inget nytt att
tillägga.
2.3
Information från Studiemiljönämnden
Linnea Karkulahti berättar att nämnden har haft kickoff och för tillfället arbetar hon och
Felicia Frise (PAS) tillsammans med Programutvecklingsgruppen (PRUG) med att
utvärdera och utveckla vårt program med avseende på hållbar utveckling. Studenter på
W-sektionen kan själva få vara med och göra detta och få ersättning. Anmälan till detta
ligger i W-sektionens facebookgrupp.
Vidare uppmanar Linnea alla att svara på kursutvärderingar i syfte att nämnden skall
kunna utveckla vårt program ytterligare.
2.4
Information från NLG
Nina Hegazy (vice ordförande NLG) jobbar för tillfället mycket med BKW
(arbetsmarknadsmässan som anordnas gemensamt av W, Kemi och Bergs). NLG kommer
förhoppningsvis hinna med att ha ett event även nu under hösten.
2.5
Information från CLW
Julia berättar att de har många gasquer i november och en sypub imorgon (17/11). Under
denna pub kommer en tävling arrangeras då man kan designa ett eget märke som sedan
skall tryckas av DSSG.
Hon säger att det inte kommer bli något nytt kontrakt med Nils Oscar, men detta gör å
andra sidan att CLW kan köpa in annan öl än endast Nils Oscar. Ekologisk lager skall dock
sluta säljas, men de skall få in en ny variant som kommer säljas i Gråttan när den väl är
lanserad av Nils Oscar.
Annars är nu CLW:s rekrytering klar och nya medlemmar har tagits in! Dessa kan man
träffa på pubarna. Vidare håller de på att ordna Swish så att betalning av gasquer skall gå
smidigare.
2.6
Information från Mottagningen
Sofia Forsberg (Vice mottagningsansvarig) presenterar sig och nämner att de är spända
på att se vilka som kommer bli de nya presidietmedlemmarna.
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2.7
Information från Jämlikhetsnämnden
Alva Helin (JÄMO) nämner att de haft kickoff och att arbetet inom nämnden har dragit
igång. Uppstartsmöte ska vara nästa vecka. Hon nämner att hon nyligen var på JML-råd
och att KTH nu fått en ny, kvinnlig, rektor!
2.8

Information från W-Inter

Eveline läser upp vidarebefordrad information från W-inters ordförande, Erik Björk: ”På
måndag, den 21:a November, 17:30 kommer W-inter att anordna en mingel-kväll i
Gråttan där sektionens studenter kan komma förbi och ställa frågor till Energi och miljös
utlandskoordinator Elin och äldre studenter som har varit på utbyte. Så har ni frågor
angående ansökan för utlandsstudier, vad man ska tänka på eller bara är nyfiken kom
förbi! Vi kommer även att bjuda på snacks!!”
2.9
Information från Idrottsnämnden
Eveline läser upp vidarebefordrad information från Bollkalle, Benjamin Basmaci: ”Glöm
inte att anmäla er till läsårets första THS-mästerskap i Frescatihallen!!! Den 4e december
avgörs badmintontuneringen. Då turneringen endast spelas med lag om två personer sker
ingen gemensam anmälan från respektive sektions håll. Benjamin kommer att länka
anmälan senare ikväll, efter sektionsmötet, annars kan man anmäla sig genom att besöka
CL och W idrott! Ha en fortsatt trevlig kväll allihopa!!”.
2.10
Information från Konstwerket
Sigvard Bast (ordförande Konstwerket) informerar om att det ska vara filmkväll om 2
veckor och detta kommer ske cirka tre gånger fram till jul. Mer information om detta
kommer.
2.11
Information från SOS
Ingen närvarande representant.
2.12
Information från Dubbelspexet
Ingen närvarande representant
2.13
Information från W:s representanter i KF
Axel Eriksson nämner att KF är imorgon (17/11). Han nämner också att THS
studentkonsulter söker folk!
2.14
Information från THS centralt
Vide Richter (THS ordförande) och Linnea Liden (eventchef) är närvarande. Vi har en ny
rektor som klev på i måndags och nästa vecka är det dags för Armada (tisdag till onsdag).
På fredag nästa vecka är det klubb Nymble med tema ”Underground night”. Vidare skall
THS ha två fyllnadsval där man söker bland annat mottagningssamordnare,
internationellt ansvarig och SNO.
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Vidare rekryterar även jämställdhetsveckan och internationella mottagningen. Även
projektledare för internationella mottagningen sökes, samt en översättningsgrupp i syfte
att översätta dokument till engelska.
Linnea Lidén informerar om att det inom snar framtid kommer anordnas ett THS lan. Mer
info om detta finns på Nymbles hemsida.
Det skall också vara en sångtävling den 2 december där sektioner kan anmäla sig.
KTHB kommer vara stängt från lördag eftermiddag och Nymble från fredag på grund av
Armada.
2.15
Information från balansvarig
Evelina Steen (balansvarig Energi och Miljö) och Josefin Svensson (balansvarig Bergs)
presenterar sig. De informerar om att de söker en balstab och vill ha cirka 3-4 personer
från varje sektion. Ansökan kommer inom kort. Balen kommer preliminärt vara i april.

3.

Beslutspunkter

3.1
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2015/2016
Jakob Sahlin och Vide Richter (förra årets revisorer) informerar om att de inte funnit
något märkligt kring förra årets styrelses arbete. Mottagningens ekonomi var dock inte
riktigt sorterad och man vill därför få ordning på detta innan beslut skall tas om
ansvarsfrihet för styrelsen 2015/2016. Förra årets revisorer yrkar därför om
bordläggning.
Mötet beslutade
att
bordlägga förra årets revisorers förslag om ansvarsfrihet för styrelsen
2015/2016

4.

Valärenden

4.1
Val av vice ordförande i NLG
Valberedningen informerar om att det finns en sökande, Felicia Pereira De Moraes. Hon
presenterar sig. Mötet öppnar upp för frågor till kandidaten.
Kandidaten leds ut och mötet öppnar upp för diskussion. Därpå ställs kandidaten mot
avslag.
Mötet beslutade
att
välja Felicia Pereira De Moraes till vice ordförande för NLG
4.2
Val av Näringslivsansvarig för mottagningen
Valberedningen informerar om att det finns en sökande, Niklas Wallhed. Kandidaten
presenterar sig och mötet öppnar upp för frågor.
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Kandidaten leds ut och mötet öppnar upp för diskussion. Därpå ställs kandidaten mot
avslag.
Mötet beslutade
att
välja Niklas Wallhed till Näringslivsansvarig för mottagningen
4.3
Val av Mottagningsansvarig
Valberedningen informerar om att det finns två sökande, Niklas Wallhed och Niklas
Brännlund, men då Niklas Wallhed blev vald till Näringslivsansvarig återstår en sökande,
Niklas Brännlund. Kandidaten är ej närvarande men har sänt en textpresentation av sig
själv till valberedningen. Valberedningen läser upp denna text.
Mötet öppnar upp för diskussion och kandidaten ställs sedan mot avslag.
Mötet beslutade
att
välja Niklas Brännlund till Mottagningsansvarig för mottagningen
4.4
Val av Vice mottagningsansvarig
Valberedningen informerar om att posten har fyra sökanden, Tova Billstein, Johanna
Lindstén, Jessica Ruud och Camilla Blomqvist.
Niklas låter tärningen få avgöra vilken kandidat som skall få börja presentera sig. Tova
Billstein blir den första kandiderande som får presentera sig. De andra tre kandidaterna
leds ut av valberedningen och Tova presenterar sig. Mötet öppnar sedan upp för frågor
och därefter leds kandidaten ut.
Den andra personen som får presentera sig blir Camilla Blomqvist. Mötet öppnar upp för
frågor och därefter leds kandidaten ut.
Johanna Lindstén leds därpå in av valberedningen och presenterar sig. Mötet öppnar upp
för frågor och därefter leds kandidaten ut.
Den sista kandidaten, Jessica Ruud leds in av valberedningen och presenterar sig. Mötet
öppnar upp för frågor och därefter leds kandidaten ut.
Alla kandidater har därmed presenterat sig och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet är slutligen redo att gå till beslut genom öppen votering och Johanna går vidare
och ställs därpå mot avslag.
Mötet beslutade
att
välja Johanna Lindstén till Vice mottagningsansvarig
Paus tas i mötet kl 19:46
Mötet återupptas kl 20:03
4.5

Val av Planeringsansvarig för mottagningen
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Valberedningen informerar om att posten har två kandiderande, Tova Billstein och
Pontus Amsenius. Slumpen avgör vilken av kandidaterna som får presentera sig. Pontus
är förste man ut att presentera sig. Mötet öppnar därefter upp för frågor.
Kandidaten leds ut av valberedningen och Tova Billstein kommer in. Kandidaten
presenterar sig och mötet öppnar därefter upp för frågor. Hon leds därpå ut av
valberedningen och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet är redo att gå till beslut och Tova Billstein väljs i första omgång. Hon ställs därefter
mot avslag.
Mötet beslutade
att
välja Tova Billstein till Planeringsansvarig för mottagningen
4.6
Val av Ekonomiskt ansvarig för mottagningen
Valberedningen informerar om att posten har två sökande, Jacob Korthenius och Camilla
Blomqvist. Slumpen avgör att Camilla får börja presentera sig. Mötet öppnar därefter upp
för frågor. Kandidaten leds ut och Jacob kommer in. Han presenterar sig och mötet
öppnar därefter upp för frågor. Han leds ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Jacob och Camilla ställs mot varandra. Jacob går vidare och ställs mot avslag.
Mötet beslutade
att
välja Jacob Korthenius till Ekonomiskt ansvarig för mottagningen
4.7
Val av Fanbärare
Valberedningen informerar om att posten har fyra nominerade, Fanny Ahlberg, Linnea
Lidén, Viktor Briggner och Love Lindberg.
Viktor blir den första att presentera sig själv och mötet öppnar därefter upp för frågor.
Kandidaten leds ut och Linnea Lidén får komma in och presentera sig. Mötet öppnar upp
för frågor och därefter leds hon ut.
Fanny får därefter komma in och presentera sig varpå mötet därefter öppnar upp för
frågor. Kandidaten leds därpå ut och då ej Love Lindberg är närvarande öppnar mötet
upp för diskussion.
Mötet är redo att gå till beslut och Linnea Lidén går vidare som fanbärare. Hon ställs
därpå mot avslag.
Mötet beslutade
att
välja Linnea Lidén som fanbärare
4.8
Val av vice Fanbärare
Se punkt 4.7 för nominerade. Mötet går till beslut och Fanny går vidare. Hon ställs mot
avslag.
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Mötet beslutade
att
välja Fanny Ahlberg som vice fanbärare

5. Övrigt
Inget övrigt.

6. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat 21:46

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

_______________________________

_______________________________

Ordförande, Niklas Bäckström

Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________

_______________________________

Justerare, Anders Melander

Justerare, Caroline Eliasson
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