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Namn
Jessica Ruud
Greta Gustafsson
Hanna S. Eriksson
Clara Myhrman
Oskar Engesvik
Johanna Lundström
Adam Bianchi
Julia Waldhagen
Inez Björnberg
John Mageed
Hanna Unsbo
Sofia Gunnarsson
Charlotta Malmén
Cecile Bouju
Louise Radon
Anders Melander
Filip Josefsson
Tova Billstein
Sigvard Bast
Camilla Blomqvist
Hugo Holsti Heijbel
Kelly Brandt
Fredrik Schück
Fanny Ahlberg
Monika Mizgalewicz
Bill Edwall
Frida Jalkenäs
Eveline Haugaard
Lovisa Nycander
Amanda Henriksson
Niklas Wallhed
Samantha Chen
Axel Öhman
Fanny Igergård
Lily Gao
Malin Lönnqvist
Pontus Jaldegren
Vide Richter

In

Ut

19.10 (4.3)
19.08 (4.3)
20.06 (4.6)
18.22 (2.18)
18.39 (4.1)

19.09 (4.3)

19.48 (4.4)

18.38 (4.1)
18.30 (3.1)
18.40 (4.1)
18.10 (2.13)
17.57 (1.7)

1. Formalia
1.1.

Mötets öppnande

Sigvard Bast förklarar mötet öppnat 17.37.

1.2.

Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade
att mötet är behörigt utlyst.

1.3.

Anmälda förhinder

Kawthar Karout, Sara Värnquist och Johanna Lindstén har anmält förhinder.

1.4.

Närvarande

Se närvarolistan längre upp.

1.5.

Val av mötesordförande

Niklas Wallhed nominerar Sigvard till mötesordförande.
Mötet beslutade
att Sigvard Bast är mötesordförande.

1.6.

Val av mötessekreterare

Sigvard nominerar Samantha Chen till mötessekreterare.
Mötet beslutade
att Samantha Chen är mötessekreterare.

1.7.

Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade
att Anders Melander och Niklas Wallhed är mötets justerare tillika rösträknare.
Vide Richter tar över rollen som mötesordförande.

1.8.

Adjungeringar

Mötet beslutade
att Amanda Henriksson och Louise Radon adjungeras in.

1.9.

Fastställande av föredragningslistan

Förslag på ändring från Cecile:
Ändra plats på 4.5 och 4.4. Att val av Näringslivsansvarig för mottagningen och
Planeringsansvarig för mottagning ska byta plats.
Mötet beslutade
att byta plats på punkt 4.4 och 4.5.

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1.

Presentation av Årets lärare ht16/vt17

Vid punktens tidpunkt är Årets lärare ej närvarande. Mötet återkommer till punkten när
pristagaren anländer.
Hans Havtun tar emot sitt pris 17:57. Hans föreslår även att ta bort detta års Årets lärare
från nästa års nominering för att främja andra lärare, innan han lämnar mötet.

2.2.

Information från Styrelsen

Styrelsen presenterar den nya appen Bonsai Campus. Syftet med appen är att sprida
information och evenemang inom sektionen. Styrelsen föreslår att sektionen använder
sig av appen under en testperiod, vilket blir till februari. Vid testperiodens slut ska det
utvärderas om det finns ett behov av den.
Vidare presenterar Styrelsen den nuvarande budgeten, och uppmanar alla till att äska
pengar. Styrelsen påminner även om utläggningskvitton på en äskningsblanket, som
finns på hemsidan.
Situationen gällande Styrelsens hoodies lades fram. Där hade det blivit fel med
storlekarna, vilket resulterade i en ny beställning. Styrelsemedlemmarna betalar 167 kr
var för sina hoodies.

2.3.

Information från Revisorer

Adam Bianchi är närvarande och framför att revisorerna inte har någon information att
dela med sig av.

2.4.

Information från Studiemiljönämnden

Vid punktens tidpunkt är Studiemiljönämnden inte närvarande i mötessalen.

Mötet återkommer till punkten 18:05.
Studiemiljönämnden meddelar att de nästa vecka har ett Stresshanteringsevent. Där
kommer det bjudas på gratis yoga, middag samt en stresshanterings-workshop.
Dessutom ger nämnden bort Studybuddy-tröjor i Gråttan.

2.5.

Information från Näringslivsgruppen (NLG)

NLG meddelar att de ska ha en pubkväll med Young Professionals, vars syfte är att
informera om konsultyrket. Nämnden kommer även att ha en lunchföreläsning med
Fortum, samt en miljödag med Sveriges Ingenjörer den 15:e februari.

2.6.

Information från CLubWästeriet (CLW)

Planerar puben, blir milkshake. Skägg och hår-pub. Planerar Owwe-gasquen som
förhoppningsvis blir av i december. Dubbel-W-gasquen har varit och det gick bra.

2.7.

Information från Mottagningen

Mottagningen informerar att de planerar överlämning, och ser fram emot kvällens val.

2.8.

Information från Jämlikhetsnämnden

Jämlikhetsnämnden ska ha en filmkväll i Gråttan med Pride-tema. 17.30
Nämnden omarbetar även ett diskrimineringsformulär för att underlätta anmälningar
av diskriminering.

2.9.

Information från W-Inter

W-Inter informerar om att besökte Skansen under föregående vecka med de
internationella studenterna och W-studenter. De organiserar dessutom en skridskodag i
Kungsträdgården.
Nämnden tillägger att anmälan för utbytesstudier är uppe för de som är intresserade av
att studera utomlands under nästa läsår.

2.10. Information från W:s Alumn- och mentorskapsnämnd (WAM)
Ingen från nämnden är närvarande men Niklas meddelar att nämnden nyligen
genomfört ett alumni-event.

2.11. Information från Dubbelspexet
Ingen från nämnden är närvarande men Vide informerar att de precis haft sin
föreställning.

2.12. Information från Konstwerket

Ingen från nämnden är närvarandem men Sigvard marknadsför Konstwerkets spelkväll i
Gråttan om några veckor.

2.13. Information från Sektionslokalsansvarig och skyddsombud (SOS)
SOS meddelar att Gråttan har skadedjur och håller på att städas. Allt kommer att kastas,
och det finns även möjlighet att ta hem saker på egen risk. Även vinden kommer att
städas, så allt som inte tas hand om kommer slängas.

2.14. Information från Den som säljer grejer (DSSG)
DSSG är ej närvarande.

2.15. Information Åre-ansvariga
Åre-ansvariga är ej närvarande.

2.16. Information från Balansvarig
Amanda Sivard har nyligen blivit vald till Balansvarig. Balansvarig är ej närvarande.

2.17. Information från W:s representanter i KF
KF informerar om att alla THS-medlemmar är välkomna att närvara på kårmöten.

2.18. Information från THS Centralt
Ingen från THS Centralt är närvarande. Däremot berättar Sofia att det införts nya regler
gällande vissa publika studentytor, som får begränsade öppettider. Ett mer utförligt
komplement finns på sektionens Facebooksida. Studenter är välkomna att tycka till
genom att kontakta THS. Beslutet implementeras på torsdag.
Vide informerar om nya förtroendevalda i THS.

3. Beslutspunkter
3.1.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016/2017

Revisorerna har inte gett något utlåtande. Detta eftersom revisorerna ej har hunnit kolla
igenom vissa pärmar eftersom dessa är försvunna. Mottagningen måste även
komplettera sina uppgifter.
Revisorerna yrkar på bordläggning.
Mötet beslutade
att bordlägga beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016/2017.
Revisorerna tillägger att detta skall tas upp på nästa sektionsmöte.

4. Valärenden
4.1.

Val av Mottagningsansvarig

Valberedningen presenterar en sökande. Jessica Ruud är sökande till posten.
Jessica presenterar sig själv.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen och mötesdeltagarna ställer frågor och
därefter följs Jessica ut.
Mötet går till votering.
Jessica väljs som Mottagningsansvarig.
Mötet beslutade
att Jessica Ruud väljs som Mottagningsansvarig.

4.2.

Val av Vice mottagningsansvarig.

Valberedningen presenterar de två sökande. Sara Värnqvist och Kawthar Karout är
sökande till posten. Båda är frånvarande.
Kawthar är presenteras genom valberedningen.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer frågor som de ställer till alla
sökande.
Sara är presenteras genom valberedningen.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer frågor som de ställer till alla
sökande.
Mötet går till votering.
Sara fick flest röster och går därefter mot avslag.
Sara väljs till Vice mottagningsansvarig.
Mötet beslutade
att Sara Värnqvist väljs till Vice mottagningsansvarig.

4.3.

Val av Ekonomiskt ansvarig för mottagningen.

Valberedningen presenterar en sökande. Fanny Igergård är sökande till posten.
Fanny presenterar sig själv.

Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen och mötesdeltagarna ställer frågor och
därefter följs Fanny ut.
Mötet går till votering.
Fanny väljs som Ekonomiansvarig för mottagningen.
Mötet beslutade
att Fanny Igergård väljs till Ekonomiansvarig för mottagningen.
Paus 19.07.
Mötet återupptas 19.25.

4.4.

Val av Näringslivsansvarig för mottagningen

Valberedningen presenterar en sökande. Kawthar Karout är sökande till posten.
Mötet yrkar för att bordlägga val av Näringslivsansvarig för mottagningen till nästa
sektionsmöte.
Mötet beslutade
att bordlägga val av Näringslivsansvarig för mottagningen till nästa sektionsmöte.
Mötet yrkar för att inte öppna upp kandidaturer till Näringslivsansvarig för
mottagningen vid nästa sektionsmöte.
Mötet beslutade
att inte öppna upp kandidaturer till Näringslivsansvarig för mottagningen vid nästa
sektionsmöte.

4.5.

Val av Planeringsansvarig för mottagningen

Valberedningen presenterar de två sökande. Claes Henriksson och Kawthar Karout är
sökande till posten. Varken Kawthar eller Claes är närvarande.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer de frågor som de ställer till alla
sökande.
Mötet går till votering.
Mötet yrkar för att bordläggning av valet av Planeringsansvarig för mottagningen till
nästa sektionsmöte.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Planeringsansvarig för mottagningen till nästa sektionsmöte.

Mötet yrkar för att inte öppna upp kandidaturer till Planeringsansvarig för
mottagningen vid nästa sektionsmöte.
Mötet beslutade
att inte öppna upp kandidaturer till Planeringsansvarig för mottagningen vid nästa
sektionsmöte.
Mötet yrkar för att kandidaturerna öppnas för både 4.4 och 4.5 om det inte finns några
sökande för några poster.
Mötet yrkar för att inte öppna upp kandidaturer till Näringslivsansvarig för
mottagningen vid nästa sektionsmöte.
Mötet beslutade
att kandidaturerna öppnas för både 4.4 och 4.5 om det inte finns några sökande för några
poster

4.6.

Val av Fanbärare

Valberedningen presenterar de tre sökande. Frida Jalkenäs, Eveline Haugaard och
Johanna Lindstén är sökande till posten. Johanna Lindstén är ej närvarande.
Valberedningen tar med Eveline ut.
Frida presenterar sig själv.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen och mötesdeltagarna ställer frågor som de
ställer till alla sökande och därefter följs Frida ut.
Eveline kommer in och presenterar sig.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen och mötesdeltagarna ställer frågor som de
ställer till alla sökande och därefter följs Eveline ut.
Johanna presenteras av valberedningen.
Mötet går till votering.
Eveline fick flest röster.
Eveline Haugaard väljs till Fanbärare.
Mötet beslutade
att Eveline Haugaard väljs till Fanbärare.

4.7.

Val av Vice fanbärare

Mötet går till votering.

Frida fick flest röster.
Frida Jalkenäs väljs till Vice fanbärare.
Mötet beslutade
att Frida Jalkenäs väljs till Vice fanbärare.

5. Övrigt
Julia meddelar att det är nya festregler. Om man har ett konventionellt event, det vill
säga ett event med fler än 50 personer, måste en festanmälan göras.

6. Mötets avslutande
Mötet avslutas 20.36.

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

_______________________________

_______________________________

Ordförande, Vide Richter

Sekreterare, Samantha Chen

_______________________________

_______________________________

Justerare, Niklas Wallhed

Justerare, Anders Melander

