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1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Niklas förklarar mötet öppnat 17.34.
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 att alla ska skriva på närvarolistan.
1.5 Val av mötesordförande
Mötet beslutade
att
välja Niklas Bäckström till mötets ordförande
1.6 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att
välja Eveline Haugaard till mötets sekreterare
1.7 Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutade
att
välja Anders Melander och Evelina Steen till mötets justerare tillika
rösträknare
1.8 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
1.9 Fastställande av föredragningslistan
Niklas föreslår att vi ska stryka hela punkt 2 då mötet har få närvarande.
Vidare vill man byta plats på 3.1 och 3.2.
Mötet beslutade
att
med ändringarna:
• Stryka punkt 2: "Diskussions- och informationspunkter"
• Byta plats på punkt 3.1 och 3.2
fastställa föredragningslistan

Mötet öppnar upp punkt 1.8 adjungeringar igen, detta då inte Adam Bianchi är
kårmedlem.
Mötet beslutade
att
adjungera in Adam Bianchi och ge honom närvarande- och yttranderätt

2.

Beslutspunkter

2.1
Motion om sektionens ekonomi
Aisan Rasouli presenterar motionen "motion om revidering av sektionens ekonomi" som
hon sänt in tillsammans med Monika Mizgalewicz. Hon nämner att sektionen blir allt
större och att det därför är rimligt att nämnder och event som överstiger en omsättning
om hundra tusen bör ha offentliga budgetar. Ursprunglig motion nämner att följande
punkt 4.1 ska läggas till:
"Alla sektionens nämnder och enskilda event som har en omsättning över 100 000 kr ska
tillgängliggöra en skriftlig, detaljerad budget för sektionens medlemmar, förslagsvis på
sektionens hemsida. I slutet av nämndens eller eventets verksamhet ska även en slutlig
budget publiceras.”
Aisan vill dock yrka på att lägga till (tillägg i grön text)
”alla sektionens nämnder och enskilda event där sektionen är inblandad som har en
omsättning över 100.000 kronor" till sitt förslag.
Elin Hein (kassör) vill yrka på:
”alla sektionens nämnder och enskilda event där sektionen är inblandad, exklusive
CLW,som har en omsättning över 100.000 kronor” Detta då man under ett års tid
arbetat för att ta fram ett system för ekonomistyrning för CLW.
Aisan vill därmed jämka sig med Elins förslag.
Fanny yrkar:
"Alla sektionens nämnder och enskilda event som har en omsättning över 100 000 kr ska
tillgängliggöra en skriftlig, detaljerad budget för sektionens medlemmar, förslagsvis på
sektionens hemsida. I slutet av nämndens eller eventets verksamhet ska även en slutlig
resultat budget publiceras.”
Aisan jämkar sig med resultat inte med detaljerad.
Aisan och Fannys förslag ställs mot varandra sedan mot avslag.
Fannys förslag får majoritet

Mötet beslutade
att
anta "motion om sektionens ekonomi" med införande av en punkt 4.1 som
lyder:
"Alla sektionens nämnder och enskilda event där sektionen är inblandad, exklusive CLW,
som har en omsättning över 100 000 kr ska tillgängliggöra en skriftlig, budget för
sektionens medlemmar, förslagsvis på sektionens hemsida. I slutet av nämndens eller
eventets verksamhet ska även ett slutligt resultat publiceras.”
2.2
Motion om revidering av VP 17/18
Aisan Rasouli och Monika Mizgalewicz har sänt in ytterligare en motion "motion om
revidering av VP 17/18" som yrkar på följande:
Att i ”Verksamhetsplan 17/18” lägga till punkt ”1.11” med texten ”Undersöka och ta beslut
kring om det bör vara möjligt att två sektionsmedlemmar delar på en förtroendevaldpost.”
Detta då de anser att intresset funnits under detta år att dela på förtroendevaldsposter
och då det skulle underlätta för sektionen om detta var en möjlighet då exempelvis
personer åker på utbyte en termin.
Styrelsen vill meddela att det ställer sig positiva till motionen, men yrkar på: Att i
”Verksamhetsplan 17/18” lägga till punkt ”1.11” med texten ”Undersöka och ta beslutoch
ta fram underlagkring om det bör vara möjligt att två sektionsmedlemmar delar på en
förtroendevaldpost.”
Aisan och Monikas förslag ställs mot styrelsens. Aisans och Monikas förslag får majoritet
och ställs därefter mot avslag.
Mötet beslutade
att
anta "motion om revidering av VP 17/18" med det ursprungliga förslaget

3.

Valärenden

3.1
Val av Vice ordförande tillika sekreterare
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Erika Qvick. Kandidaten är inte
närvarande men har sänt in en motivering som läses upp av Valberedningen.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Erika Qvick till sektionens vice ordförande tillika sekreterare
3.2
Val av Bollkalle
Valberedningen meddelar att det inte finns någon sökande.
3.3

Val av Sektionslokalansvarig och skyddsombud (SOS)

Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Charlotta Malmén. Kandidaten är inte
närvarande men har sänt in en motivering som läses upp av Valberedningen.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Charlotta Malmén som sektionens Sektionslokalansvarig och
skyddsombud (SOS)
3.4
Val av Programansvarig student (PAS)
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Sofia Johansson Gunnarsson.
Kandidaten presenterar sig och därefter öppnar mötet upp för frågor. Valberedningen
följer kandidaten ut. Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Sofia Johansson Gunnarsson som sektionens Programansvarig student
(PAS)
3.5
Val av DSSG
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Marika Westman. Kandidaten är inte
närvarande men har sänt in en motivering som läses upp av Valberedningen.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Marika Westmantill sektionens DSSG
3.6
Val av Valberedning
Valberedningen berättar att vi har två sökande, Evelina Steen och Cecilie Bouju. Evelina
presenterar sig och följes därefter ut av valberedningen. Cecilie är inte närvarande men
har sänt in en motivering som läses upp av Valberedningen.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Evelina Steen och Cecile Bouju till sektionens Valberedningen
3.7
Val av Revisor
Valberedningen presenterar att vi har en sökande, Adam Bianchi. Kandidaten
presenterar sig och därefter öppnar mötet upp för frågor. Valberedningen följer
kandidaten ut. Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att
välja Adam Bianchi till sektionens revisor

5. Övrigt

6. Mötets avslutande
Niklas förklarar mötet avslutat klockan 19.12.

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

_______________________________

_______________________________
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_______________________________

_______________________________

Justerare, Anders Melander

Justerare, Evelina Steen

