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Namn
Lily Gao
Frida Linnerborg
Fanny Igergård
Niklas Wallhed
Julia Granlund
Dan Selsmark
Jenny Hansson
Marika Westman
Carl Housten
Claes Henriksson
Siri Ranung
Greta Gustafsson
Samantha Chen
Camilla Blomqvist
Johanna Wersäll
Johanna Lindstén
Erika Qvick
Tova Billstein
Adam Bianchi
Hugo Holsti Heijbel
Anna Kuhlefelt
Alva Helin
Fredric Sunesson
Julia Waldhagen
Evelina Steen
Ingeborg M. Sletmoen
Matilda Karlsson
Isak Vallinder
Anna Sterley
Kawthar Karout
Jean-ling Yeung
Cecile Bouju
Fredrik Schück
Jessica Ruud
Anna Tonner
Benjamin Nestorovic

In

Ut

20.53 (Punkt 4.15)
21.33 (Punkt 4.22)
17.50 (Punkt 2.2)

17.10 (Punkt 3.3)

20.04 (Punkt 4.3)
20.54 (Punkt 4.15)
18.50 (Punkt 3.7)
20.54 (Punkt 4.15)
20.54 (Punkt 4.15)
18.25 (Punkt 3.5)
19.17 (Punkt 4.1)
20.25 (Punkt 4.10)

Gabriel Nylander
Gustav Giske
Charlotta Malmén
Holly Lindkvist
Sigvard Bast
Jonathan Balsvik
Amanda Sivard

19.17 (Punkt 4.1)
19.17 (Punkt 4.1)
17.50 (Punkt 2.2)
19.17 (Punkt 4.1)
18.15

18.30 (Punkt 3.5)

1. Formalia
1.1.

Mötets öppnande

Johanna förklarar mötet öppnat 17.36.

1.2.

Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade
att mötet är behörigt utlyst.

1.3.

Anmälda förhinder

Valberedningen informerar om tre anmälda förhinder av sökande. Dessa är Erik Östling, Dina
Babiker och Markus Tenfält.

1.4.

Närvarande

Se närvarolistan högre upp.

1.5.

Val av mötesordförande

Johanna Lindstén nominerar sig själv.
Mötet beslutade
att välja Johanna Lindstén till mötesordförande.

1.6.

Val av mötessekreterare

Erika Qvick nominerar sig själv.
Mötet beslutade
att välja Erika Qvick till mötessekreterare.

1.7.

Val av justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade
att välja Hugo Holsti Heijbel och Frida Linnerborg till mötets justerare tillika rösträknare.

1.8.

Adjungeringar

Carl Housten och Holly Lindkvist går CL.
Evelina Steen är inte kårmedlem.
Mötet beslutade
att adjungera in Carl, Holly och Evelina till mötet.

1.9.

Fastställande av dagordningen

Cecile föreslår att Val av Jämlikhetsordförandes ska ligga först i valpunkterna.

Jämlikhetsnämnden föreslår att en punkt Information från Jämlikhetsnämnden ska läggas till
som:
2.2. Information från Jämlikhetsnämnden
Mötet beslutade
att fastställa dagordningen med ändringarna.

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1.

Information från förtroendevalda och nämnder

Styrelsen påminner om att nominera personer till excellence-stipendiet. Styrelsen har också
träffat både Lund och Uppsala nu och det som kom fram var att alla vill att W-samarbetet ska
vara för alla sektionsmedlemmar. Detta ska nås med hjälp av t.ex. event för alla W-studenter
istället för enbart det ska ske event mellan styrelserna.
Konstwerket har en guidad tur den 8/5 på Moderna Muséet och det finns ca 20 platser till
eventet. Anmälan kommer komma upp inom någon dag.
DSSG berättar att tillsammans med de andra W-sektionerna har de fixat ett nytt
sektionsmärke som ska säljas i Gråttan under någon lunch.
Studiemiljönämnden ska skicka ut frågorna/enkäterna om ”Årets lärare” och ”Årets asse” och
välja dessa.
CLW informerar om att det inte kommer vara en tentapub i juni samt att det finns ett
eftersläpp till W femmans sittning som alla sektionsmedlemmar får går på.
Dubbelspexet berättar att de har börjat rekrytera och att ansökning stänger på fredag. Det går
att hitta info om Dubbelspexet på deras nya hemsida.

2.2.

Information från Jämlikhetsnämnden

Jämlikhetsnämnden har kommit fram till en nulägesanalys som är en sammanfattning av
enkäten som utfördes kring mars. Den ligger uppe på hemsidan. Sammanfattningsvis så är det
ganska bra om en kollar kvantitativt det vill säga relativt få fall. Få fall är ändå för mycket.
Jämlikhetsnämnden vill få ut mer info om hur man går till väga för hjälp eller för att anmäla
om man har blivit utsatt för trakasserier och liknande. De vill även diskutera mångfald bland
de som engagerar sig i sektionen, problemet att icke-sektionsaktiva inte känner sig delaktiga,
att det inte är så bra studiemiljö i Gråttan samt att det finns en negativ alkoholkultur inom
sektionen.

3. Beslutspunkter
3.1.

Proposition om budget 18/19

Styrelsen berättar om hur budgeten 18/19 reviderats.
Den största förändringen är att alla nämnder har fått en större budget för vad de kan göra med
nämnden och dess verksamhet.

Styrelsen yrkar på att mottagningen ska få 80 000 kr låst till hösten och 20 000 kr låst till
våren. Styrelsen jämkar sig med sitt förslag.
Mötet går till beslut
Mötet beslutade
att anta propositionen om revidering av budget 18/19.

3.2.

Proposition om verksamhetsplan 18/19

Styrelsen berättar om hur verksamhetsplanen 18/19 reviderats.
Styrelsen har reviderat alla punkter med alla nämnder och har ändrat verksamhetsplanen
utifrån deras förslag.
Mötet öppnar upp för diskussion.
W-inter undrar om tillägget av punkt 9.10. Översätt sektionens styrdokument.
Jenna yrkar på att ändra formuleringen till 9.10. Se behöver behovet av att översätta
sektionsdokument samt påbörja arbetet enligt prioritering.
Styrelsen jämkar sig med yrkandet.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att anta propositionen om revidering av verksamhetsplanen 18/19.

3.3.

Proposition om revidering av stadgar, andra röstning

Ändringar i stadgarna går inte att lägga till under mötet då det är andra gången det röstas om
den.
Mötet går till beslut
Mötet beslutade
att anta propositionen om revidering av stadgarna.

3.4.

Motion om PM: Hållbar alkoholnorm

Jämlikhetsnämnden hade som uppdrag att utreda vad en hållbar alkoholnorm är. Uppdraget
resulterade i ett PM som finns som bilaga till mötesprotokollet. Jämlikhetsnämnden
presenterar PM:et.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att anta PM: Hållbar alkoholnorm.

3.5.

Motion om PM: Inkluderande sektionsaktiviteter

Jämlikhetsnämnden har tagit fram ett PM om inkluderande sektionsaktiviteter. Många
traditioner på KTH är köns-, cis- eller heteronormativa. De presenterar PM:et som finns som
bilaga.

Mötet öppnar upp för diskussion.
En fråga ställs om vad ”kränkande och konservativa traditioner” betyder och att det kanske
borde förtydligas. Jämlikhetsnämnden håller med och det kanske borde ändras enbart
”kränkande traditioner” och lägga till en definition av vad cis-kön innebär.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att anta PM:Inkluderande sektionsaktiviteter.

3.6.

Motion om PM: Publicering av information på svenska och engelska

W-inter vill inkludera internationella studenter och genom att översätta dokument och events
till engelska för att utöka inkluderingen.
Styrelsen yrkar på att ändra meningen om att W har studenter från teknik och hållbar
utveckling till att antingen inkludera alla masters under W (Hållbar energiteknik) eller ta bort
specificeringen om att det är enbart teknik och hållbar utveckling. Styrelsen yrkar även på att
mötesprotokoll ska undantas såsom sektionsmötesprotokoll, styrelsemötesprotokoll och
nämndordförandeprotokoll.
Styrelsen vill alltså ta bort meningen ” och har därtill ett tiotal studenter från utlandet som
läser programmets master ”Teknik och Hållbar Utveckling”. Samt lägga till en mening i slutet
att mötesprotokoll ska undantas såsom sektionsmötesprotokoll, styrelsemötesprotokoll och
nämndordförandeprotokoll.
Jenna yrkar på att lägga till en mening om att det ska finnas en kontaktperson för de dokument
som inte är översatta. "vid tillfällen där översättningar inte finns tillgängligt ska det alltid
tydligt framgå vem som kan kontaktas för översättning"
W-inter jämkar sig med förslagen.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att anta PM:Publicering av information på svenska och engelska.

3.7.

Fortsatt användning av Bonsai Campusapp

Styrelsen anser att appen fungerar bra men att användandet försvåras då många events håll
med CL-sektionen som inte använder appen. Styrelsen anser också att införandet inte var
helhjärtat och det lanserades inte tillräckligt mot sektionen av styrelsen.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet diskuterar problemet kring att inte alla har en mobil som kan ladda ner appar samt att
intersektionella aktiviteter inte går att göra idag i appen.
I och med GDPR så kan Google-formulär bli olagliga (sparandet av uppgifter genom
anmälan) och där har Bonsai ett övertag. Men det finns ett Googleprogram för ideella
föreningar som är gratis där anmälningsformulär går att göra.

Bonsai är en eventapp och Julia lägger fram att många events i sektionen inte går att ha i
Bonsai såsom Åre-resan och balen med Bergs. Detta för att det behövs ett forum där saker kan
diskuteras och röstas om vid event som Åre-resan och balen med bergs
Anna berättar att samhällsbyggnad har slutat använda appen som W har jämfört mycket med.
Benjamin yrkar på att prata med Bonsai om att om vi kommer använda appen om vi kan ha
andra kommunikationskanaler. Mötet diskuterar efter det att fortsätta använda Bonsai
campusapp så länge sektionen kan använda Facebook också.
Mötet går till beslut
Mötet beslutade
att fortsätta använda Bonsai campusapp så länge sektionen kan använda Facebook också.

4. Valpunkter
4.1.

Val av Jämlikhetens ordförande

Valberedningen presenterar de sökande Greta Gustafsson och Cecile Bouju.
Greta lämnar rummet.
Cecile presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Cecile lämnar rummet.
Greta kommer in och presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Greta lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
att välja Cecile Bouju till Jämlikhetsnämndens ordförande.
Mötet går till paus 19.28.
Mötet återöppnas 19.47.

4.2.

Val av Ordförande

Valberedningen presenterar den sökande, Julia Granlund.
Julia presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.

Julia lämnar rummet.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Julia Granlund till ordförande för sektionen.

4.3.

Val av Vice ordförande tillika sekreterare

Valberedningen informerar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Vice ordförande tillika sekreterare.

4.4.

Val av Kassör

Valberedningen informerar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Kassör.

4.5.

Val av Kommunikationsansvarig tillika webmaster

Valberedningen informerar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Kommunikationsansvarig tillika webmaster.

4.6.

Val av Ledamot för studie- och internationella frågor

Valberedningen presenterar den sökande, Alva Helin.
Alva presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Alva lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Alva Helin till Ledamot för studie- och internationella frågor.

4.7.

Val av Ledamot för näringslivsfrågor

Valberedningen presenterar den sökande, Anna Tonner.
Anna presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Anna lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.

Mötet beslutade
att välja Anna Tonner till Ledamot för näringslivsfrågor.

4.8.

Val av Ledamot för studiesociala frågor

Valberedningen informerar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Ledamot för studiesociala frågor.

4.9.

Val av Studiemiljönämndens ordförande

Valberedningen informerar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Studiemiljönämndens ordförande.

4.10. Val av Studiemiljönämndens vice ordförande
Valberedningen presenterar den sökande, Elisabet Jenna Yeung.
Jenna presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Jenna lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
att välja Elisabet Jenna Yeung till Studiemiljönämndens vice ordförande.

4.11. Val av Programansvarig student
Valberedningen informerar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Programansvarig student.

4.12. Val av Näringslivgruppens ordförande
Valberedningen presenterar den sökande, Erik Östling.
Han är inte närvarande men Valberedningen läser upp en presentation som Erik skrivit.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
att välja Erik Östling till Näringslivsgruppens ordförande.

4.13. Val av Näringslivsgruppens vice ordförande
Valberedningen presenterar den sökande, Ingeborg Myhrum Sletmoen.
Ingeborg presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Ingeborg lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Ingeborg Myhrum Sletmoen till Näringslivsgruppens vice ordförande.

4.14. Val av W-inters ordförande
Valberedningen presenterar den sökande, Evelina Steen.
Evelina presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Evelina lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Evelina Steen till W-inters ordförande.
Mötet tar paus 20.53.
Mötet återupptas 21.00.

4.15. Val av W-inters vice ordförande
Valberedningen presenterar den sökande, Dina Babiker.
Dina är inte närvarande så valberedningen läser upp en presentation som Dina skrivit.
Mötet går till diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Dina Babiker till W-inters vice ordförande.

4.16. Val av Alumni- och mentorskapsnämndens ordförande
Valberedningen presenterar den sökande, Anna Kuhlefelt.
Anna presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.

Mötet öppnar upp för frågor.
Anna lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
att välja Anna Kuhlefelt till Alumni- och mentorskapsnämndens ordförande.

4.17. Val av Konstwerkets ordförande
Valberedningen presenterar den sökande, Markus Tenfält.
Markus är inte närvarande så valberedningen läser upp en presentation som Markus
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Markus Tenfält till Konstwerkets ordförande.

4.18. Val av Bollkalle
Valberedningen informerar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Bollkalle.

4.19. Val av Sektionslokalsansvarig och skyddsombud
Valberedningen informerar att posten är vakant.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Sektionslokalsansvarig och skyddsombud.

4.20. Val av Den som säljer grejer (DSSG)
Valberedningen informerar att posten är vakant.
Marika Westman söker på plats och presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Marika lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Marika Westman till Den som säljer grejer (DSSG).

4.21. Val av Valberedningen
Valberedningen informerar att posterna är vakanta.
Mötet beslutade
att bordlägga valet av Valberedning.

4.22. Val av Revisorer
Valberedningen presenterar den sökande, Dan Selsmark.
Dan presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Dan lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
att välja Dan Selsmark till Revisor.
Mötet beslutar
att bordlägga valet av den andra revisorn.

4.23. Val av Sektionshistoriker
Valberedningen presenterar den sökande, Benjamin Nestorovic.
Benjamin presenterar sig själv.
Valberedningen ställer frågor.
Mötet öppnar upp för frågor.
Benjamin lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Benjamin Nestorovic till Sektionshistoriker.

5. Övrigt
Balen påminner om att man kan anmäla sig till eftersläppet.

6. Mötets avslutande
Johanna förklarar mötet 21.40.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_________________________
Ordförande, Johanna Lindsten

___________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_________________________
Justerare, Frida Linnerborg

____________________________
Justerare, Hugo Holsti Heijbel

