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1. Mötet öppnas
1.1 Mötets öppnande
Niklas förklarar mötet öppnat klockan 17.37.
1.2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade
att
mötet varit behörigt utlyst
1.3 Anmälda förhinder
Inga anmälda förhinder.
1.4 Närvarande
Niklas meddelar att närvarolistan ligger i baren och att alla ska ha skrivit på denna, samt
skriva på denna om man lämnar mötet innan mötets slut.
1.5 Val av mötesordförande
Mötet beslutade
att
välja Niklas Bäckström som mötets ordförande
1.6 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att
välja Eveline Haugaard som mötets mötessekreterare
1.7 Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutade
att
välja Anders Melander och Julia Granlund som mötets justerare tillika
rösträknare
1.8 Adjungeringar
Mötet beslutade
att
ge Malin Lönnqvist närvarande- och yttranderätt då det inte gick att bevisa
att hon var kårmedlem
1.9 Fastställande av föredragningslistan
Mötet beslutade
att
fastställa dagordningen med ändringen att punkterna 4.5 och 4.6 byter plats,
samt att val av ordförande för Konstwerket flyttas upp till punkt 4.8

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1
Information från Styrelsen
Fanny meddelar att styrelsen anordnar en utbildning den 21 maj för alla
förtroendevalda. Vidare hade styrelsen middag med elektro under gårdagen. FyllnadsSM kommer vara den 15 maj.
2.2
Information från Revisorer
Ingen information.
2.3
Information från Studiemiljönämnden
Samantha Chen (vice SNO) meddelar att programdagen varit. Heta stolen med alumner
var nytt för i år och verkade vara väldigt uppskattat. Vidare säger hon att de håller på att
packa ihop för året då snart en ny SNO och vice ska ta över.
2.4
Information från NLG
Ingen information.
2.5
Information från CLW
Julia Granlund (Klubbmästare 16/17) meddelar att hon har klivit av och att Julia
Waldhagen nu är ny klubbmästare. Imorgon ska en pub anordnas med både CL och Ws
mottagning. DPR var 21 april och de fick bra respons. Vidare planeras för tillfället
femmornas gasquer (CL och W).
2.6
Information från Mottagningen
Mottagningen går bra och de har kommit långt i planeringsfasen meddelar Niklas
Brännlund (mottagningsansvarig).
2.7
Information från Jämlikhetsnämnden
Alva Helin (JämO) sammanfattar utfallet av den enkät nämnden tidigare sänt ut under
terminen. Sammanfattningsvis kan nämnas att sektionsmedlemmar generellt anser att
det är en bra heteronorm på sektionen, samtidigt som det är tydligare fördelning på
andra sektioner. Vidare är kulturen att det inte är ok att dricka. Något som framgick ur
enkäten var även att sektionsmöten och formalia kändes stela och något uppstyrda.
Ytterligare sammanfattning går att få från Alva Helin.
2.8
Information från W-Inter
Anders Ivansen (ordförande W-Inter) är inte närvarande men har meddelat att ett event
vid Fjärderholmarnakommer vara den 12 maj.
2.9
Information från Idrottsnämnden
Ingen närvarande.

2.10Information från WAM
Sofia Forsberg (ordförande WAM) är inte närvarande men har vidarebefordrat
information. Nämnden ligger på is för tillfället då medlemmarna gör KEX utomlands.
Senaste som skedde var heta stolen med alumnerna under programdagen.
2.11
Information från Konstwerket
Sigvard Bast (KW ordförande) nämner att nämnden ordnat gratisbiljetter till Dramaten
denna vecka. På måndag är det avslutning med spelkväll i Gråttan. I lördags var
kulturnatten.
2.12
Information från SOS
Johanna Torstensson säger att det finns en låda på baren om man har funderingar kring
ombyggnationen. Vidare vill hon ha en efterträdare. Hon blir glad när ettan kommer och
städar med henne.
2.13
Information från Balansvarig
Fanny Ahlberg (ordförande) meddelar att anmälan nu är stängd och att vi har 187
deltagande. Kommer vara på Skansen på Solliden.
2.14
Information från Dubbelspexet
Ingen närvarande representant.
2.15
Information från W:s representanter i KF
Axel Eriksson har vidarebefordrat följande information till Eveline:
”Vi har valt THS nya Vice Ordförande för nästa år, Ryll Åman från Fysik!
Kåren funderar på att byta namn, vilket vi i Kårfullmäktige ska besluta om den 18e maj.
Gå in och kika på Osqledaren för argument för och mot och ge er röst så vi kan göra ett
så bra val som möjligt! Om du brinner ännu mer och vill att något du säger ska framföras
på mötet så släng iväg ett meddelande till mig på facebook eller axeleri@kth.se.
W kommer inte att fylla sina platser till Kårfullmäktige nästa år, vilket är missade
möjligheter för studenter, kåren och framförallt Timmy och Fanny. Det kommer att
hållas fyllnadsval i början av hösten (det var så jag kom in) så håll utkik för det och sök,
det är en väldigt bra erfarenhet!”
2.16

Information från THS centralt

Aisan Rasouli (revisor) säger att man kan söka till THS valberedningen eller styrelsen.
Man väljs på sista Kårfullmäktige.
2.17

Utvärdering av JML-planen

Alva Helin vill informera om att de mål man satt under året i JML-planen nu har
utvärderats. Se tillhörande dokument ”utvärdering av JML-plan”

3.

Beslutspunkter

3.1
Proposition om ändringar i Stadgar
Andra läsningen.
Mötet beslutade
att
godkänna andra läsningen om propositionen om ändringar i Stadgar
3.2
Proposition om budgetrevidering 16/17
Balens budget höjs från 10.000kronor till 17.000. Bergs har även de gjort samma
ändringar. Bakgrunden till detta är att man ville att alla skulle kunna gå på balen då fler
än väntat anmälde sig, samt att de översteg sin budget något.
Programförbättrande projekt föreslås minskamed tolv tusen kronor.
CLWs budgetpost ska tas bort, detta då de inte fick någon spons från Nils Oscar.
Mottagningens budet ska ökas med 7500 kronor. Detta då det skedde ett missförstånd
förra året då en del av pengarna skulle ha sparats till våren till nästkommande
mottagningspresidie, men detta var något som inte skedde. För att de ska kunna
bedriva verksamheten i år måste de därför ha ytterligare 7500 kronor.
Mötet beslutade
att
godkänna propositionen om budgetrevidering 16/17 med följande ändringar
-

Balens budget höjs med 10.000 kronor
Programförbättrande projekt sänks med 12.000 kronor
CLWs budgetpost tas bort
Mottagningens budget ökas med 7500 kronor

4.

Valärenden

4.1
Val av Ordförande
Valberedningen meddelar att vi har en kandiderande, Johanna Lindstén. Kandidaten
presenterar sig och mötet öppnar därefter upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Johanna Lindstén till sektionens ordförande
4.2
Val av Vice ordförande tillika sekreterare
Valberedningen meddelar att det inte finns någon sökande.
4.3
Val av kassör
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Camilla Blomqvist.
Kandidaten presenterar sig och mötet öppnar därefter upp för frågor.

Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Camilla Blomqvist till sektionens kassör
4.4
Val av kommunikationsansvarig tillika webmaster
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Malin Lönnqvist.
Kandidaten presenterar sig och mötet öppnar därefter upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Malin Lönnqvist som sektionens kommunikationsansvarig tillika
webmaster
4.5
Val av ledamot för näringslivsfrågor
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Niklas Wallhed.
Kandidaten presenterar sig och mötet öppnar därefter upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Niklas Wallhed som sektionens ledamot för näringslivsfrågor
4.6
Val av ledamot för studiesociala frågor
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Sigvard Bast. Kandidaten presenterar
sig och mötet öppnar därefter upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Sigvard Bast som sektionens ledamot för studiesociala frågor
4.7
Val av ledamot för studie- och internationella frågor
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Samantha Chen.Kandidaten
presenterar sig och mötet öppnar därefter upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Samantha Chen som sektionens ledamot för studie- och internationella
frågor
4.8
Val av Konstwerkets ordförande
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Siri Ranung. Kandidaten presenterar
sig och därefter öppnar mötet upp för frågor.

Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Siri Ranung som Konstwerkets ordförande
4.9
Val av Studiemiljönämndens ordförande (SNO)
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Elin Ramqvist. Julia Granlund läser
upp en motivering från den kandiderade då hon inte är närvarande. Mötet öppnar
därefter upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Elin Ramqvist som sektionens SNO
4.10
Val av Studiemiljönämndens vice ordförande (vice SNO)
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Linnéa Karkulahti.
Valberedningenläser upp en motivering från den kandiderade då hon inte är
närvarande. Mötet öppnar därefter upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Linnéa Karkulahti som sektionens vice SNO
4.11
Val av Näringslivsgruppens (NLG) ordförande
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Benjamin Nestorovic. Kandidaten
presenterar sig och mötet öppnar därefter upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Benjamin Nestorovic som NLGs ordförande i sektionen
4.12
Val av Näringslivsgruppens (NLG) vice ordförande
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Amanda Henriksson. Kandidaten
presenterar sig och därefter öppnar mötet upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Amanda Henriksson som NLGs vice ordförande i sektionen
4.13

Val av Jämlikhetsnämndens ordförande (JämO)

Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Fredrik Schück. Kandidaten
presenterar sig och därefter öppnar mötet upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Fredrik Schück som sektionens JämO

4.14
Val av W-Inters ordförande
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Monika Mizgalewicz och Lovisa
Nycander. Kandidaterna är inte närvarande men Valberedningen läser upp motiveringar
från de båda kandidaterna. Monika Mizgalewicz motivering läses upp först. Därpå läses
Lovisa Nycanders motivering upp av Valberedningen. Mötet öppnar därefter upp för
diskussion
Mötet beslutade
att
välja Lovisa Nycander som W-Inters ordförande
4.15
Val av W-Inters vice ordförande
Mötet beslutade
att
välja Monika Mizgalewicz som W-Inters vice ordförande
4.16
Val av Ordförande för Alumni- och mentorskapsnämnden(WAM)
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Sofia Forsberg. Kandidaten är ej
närvarande så valberedningen läser upp motivering från den kandiderade. Mötet
öppnar därefter upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Sofia Forsberg som sektionens WAM
4.17
Val av Bollkalle
Valberedningen meddelar att det inte finns någon sökande.
4.18
Val av Sektionslokalansvarig och skyddsombud (SOS)
Valberedningen meddelar att det inte finns någon sökande.
4.19
Val av Programansvarig student (PAS)
Valberedningen meddelar att det inte finns någon sökande till posten.
4.20
Val av DSSG
Valberedningen meddelar att det inte finns någon sökande till posten.
4.21

Val av Valberedning

Mötet beslutade
att
välja Eveline Haugaard som medlem i valberedningen
Mötet beslutade
att
välja Jessica Ruud som medlem i valberedningen
Mötet beslutade
att
välja Tova Billstein som medlem i valberedningen
4.22

Val av revisorer

Valberedningen meddelar att det finns en sökande, Caroline Eliasson. Kandidaten är ej
närvarande så valberedningen läser upp motivering från den kandiderade. Mötet
öppnar därefter upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Caroline Eliasson som sektionens revisor
4.23
Val av Sektionshistoriker
Valberedningen presenterar att vi har två sökande, Johanna Wersäll och Fanny Ahlberg.
Fanny får presentera sig först och därefter presenterar Johanna sig. Därpå öppnar mötet
upp för frågor.
Valberedningen följer sedan kandidaten ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Fanny Ahlberg till sektionens sektionshistoriker

5. Övrigt
Fredrik Schück nämner att det behövs en konkret plan för hur man kan få människor att
engagera sig. Förslagsvis kan man ha ett möte där man kan diskutera detta.

6. Mötets avslutande
Niklas förklarar mötet avslutat klockan 20:50.

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:
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_______________________________
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Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________

_______________________________

Justerare, Anders Melander

Justerare, Julia Granlund

