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Namn
Niklas Wallhed
Hugo Holsti Heijbel
Johanna Lindsten
Anders Melander
Sigvard Bast
Alva Helin
Samantha Chen
Erika Qvick
Evelina Steen
Kelly Brandt
Cecile Bouju
Jean-Ling Yeung
Nikita Simiyanov
Camilla Blomqvist
Jessia Ruud
Fanny Igergård

In

18.37 (punkt 4.3)

18.22 (puknkt 3.2)
18.50 (punkt 4.5)
19.23 (punkt 4.6)
19.23 (punkt 4.6)

1. Formalia
1.1

Mötets öppnande

Niklas förklarar mötet öppnat 17.38.

1.2

Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade
att mötet är behörigt utlyst.

Ut

19.22 (punkt 4.5)
19.10 (punkt 4.6)

1.3

Anmälda förhinder

Valberedningen meddelar att Siri Ranung, Inez Björnberg, Nathalie Zingmark, Amanda
Uhlin, Johanna Lundström, Katja Andersson, Claes Henriksson och Julia Waldhagen har
anmält förhinder.

1.4

Närvarande

Se närvarolistan längre upp.

1.5

Val av mötesordförande

Niklas Wallhed nominerar sig själv.
Mötet beslutade
att välja Niklas Wallhed till mötets ordförande.

1.6

Val av mötessekreterare

Niklas nominerar Erika Qvick
Mötet beslutade
att välja Erika Qvick till mötets justerare.

1.7

Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade
att välja Samantha Chen och Alva Helin till mötets justerare tillika rösträknare.

1.8

Adjungeringar

Mötet beslutade
att adjungera in Evelina Steen.

1.9

Fastställande av föredragningslistan

Anders vill flytta 4.10. Val av revisor till 4.1.
Mötet beslutade
att fastställa dagordningen med ändringen att punkt 4.10 flyttas till 4.1.

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1

Information från förtroendevalda och nämnder

Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte och planerar inför överlämning samt utbildning
för förtroendevalda.

Sektionslokalsansvarig berättar att städningen av Gråttan har nedprioriterats på grund
av tidsbrist. De kommer skapa ett event för att städa ur Gråttan inför sommaren, event
kommer skapas i Bonsai snart. Finns det synpunkter på U-huset så ska det anmälas till
Lotta.
W-inter planerar att grilla i maskinparken i början på tentaperioden.
Balen påminner om att det går att köpa eftersläppsbiljetter till balen.
CLW påminner om torsdagspub.

3. Beslutspunkter
3.1

Proposition om gemensamt sökande till förtroendevaldsposter

Styrelsen berättar om propositionen. Propositionen kommer från att det finns en punkt i
verksamhetsplanen som sa att styrelsen skulle undersöka om det går att söka
förtroendevaldsposter gemensamt.
Mötet öppnar för diskussion.
Cecile undrar om Sektionslokalsansvarig tillika skyddsombud kan delas då denna
personen är skyddsombud också. Charlotta berättar att det är får bara finnas ett
huvudskyddsombud på en arbetsplats och att den personen är på THS. Det betyder alltså
att det går att sektionslokalsansvarig kan sökas av två personer.
Jenna yrkar på att omformulera så att det står vilka som går att söka gemensamt istället
för att det ska stå vilka som inte kan sökas gemensamt. Detta yrkandet kommer lyda.
Förtroendevaldsposterna PAS, ADA, Bollkalle, WAM, Konstwerket, Talman, DSSG,
Sektionshistoriker, SOS, Balansvarig kan sökas gemensamt av två kandidater. Om de blir valda
har dessa gemensamt ansvar under hela verksamhetsåret.
Styrelsens förslag ställs mot yrkandet.
Mötet beslutade
att anta yrkandet på ändring för propositionen.

3.2

Motion om Vice Jämo

Cecile läser upp motionen.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Styrelsen anser att ändringarna som ska göras i styrdokument ska konkretiseras enligt:
•

Skapa ny punkt i reglementet: 3.22 Jämlikhetsnämndens vice ordförande Stödjer
nämndens ordförande i dennes arbete.

• Ändra ”Jämlikhetsnämnden och därmed Jämlikhetsnämndens ordförande.” under
rubriken 3.6. Ledamot med ansvar för studiemiljö och internationella frågor i reglementet
till ”Jämlikhetsnämnden och därmed Jämlikhetsnämndens ordförande och vice
ordförande.”
• I stadgarna under rubriken 4.3.6 Jämlikhetsnämnden ändra formuleringen ”Nämndens
ordförande väljs av sektionsmötet.” till ”Nämndens ordförande och vice ordförande väljs
av sektionsmötet.”
Jämlikhetsnämnden jämkar sig.
Mötet beslutar
att anta Motion om Vice Jämo.

4. Valpunkter
4.1

Val av Revisor

Valberedningen presenterar den sökande, Anders Melander.
Ander presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Anders lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Anders Melander till revisor.

4.2

Val av Vice ordförande tillika sekreterare

Valberedningen presenterar den sökande som inte är närvarande, Julia Waldhagen.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Julia Waldhagen till vice ordförande tillika sekreterare.

4.3

Val av Kassör

Valberedningen presenterar den sökande som inte är närvarande, Nathalie Zingmark.
Mötet öppnar upp för diskussion.

Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Nathalie Zingmark till kassör.

4.4

Val av Kommunikationsansvarig tillika webmaster

Valberedningen presenterar den sökande som inte är närvarande, Claes Henriksson.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Claes Henriksson till Kommunikationsansvarig tillika webmaster.

4.5

Val av Ledamot för studiesociala frågor

Kelly Brandt är sökande till posten och presenterar sig själv.
Kelly lämnar rummet.
Valberedningen presenterar den sökande som inte är närvarande, Inez Björnberg.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Kelly Brandt till Ledamot för studiesociala frågor.
Mötet tar paus 19.07.
Mötet återupptas 19.23.

4.6

Val av Studiemiljönämndens ordförande

Valberedningen meddelar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga val av Studiemiljönämndens ordförande.

4.7

Val av Programansvarig student

Valberedningen presenterar den sökande som inte är närvarande, Siri Ranung.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att välja Siri Ranung till Programansvarig student.

4.8

Val av Bollkalle

Valberedningen meddelar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga val av Bollkalle.

4.9

Val av Sektionslokalansvarig och skyddsombud

Valberedningen presenterar den sökande som inte är närvarande, Katja Andersson.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att välja Katja Andersson till Sektionslokalsansvarig och skyddsombud.

4.10 Val av Valberedningen
Valberedningen presenterar de sökande – Johanna Lindsten, Sigvard Bast, Amanda Uhlin,
Johanna Lundström och Hugo Holsti Heijbel. Hugo, Sigvard och Johanna är närvarande på
mötet.
Hugo presenterar sig själv och lämnar sedan rummet.
Sigvard kommer in och presenterar sig själv och lämnar sedan rummet.
Johanna kommer in och presenterar sig själv och lämnar sedan rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutade
att välja Johanna Lindsten, Hugo Holsti Heijbel, Sigvard Bast, Amanda Uhlin och Johanna
Lundström till Valberedningen.

5. Övrigt
Inget övrigt.

6. Mötets avslutande
Niklas förklarar mötet avslutat 19.51.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_______________________________

_______________________________

Ordförande, Niklas Wallhed

Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________

_______________________________

Justerare, Alva Helin

Justerare, Samantha Chen

