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1. PRELIMINÄRER
1.1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklaras öppnat kl. 17:11 av sektionsordförande Adrian Pihl Spahiu.

PAUS - MÖTET AVBRYTS 17:13 FÖR PAUS.
MÖTET ÅTERUPPTAS KL.

17:34.

1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Omröstning
Till mötesordförande väljs Adrian Pihl Spahiu enhälligt. .
1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Omröstning
Till mötessekreterare väljs Ebba Gordon Hultsjö enhälligt.
1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Omröstning
Till justerare tillika rösträknare väljs Tobias Helmersson (AT3) och Alexander Svensson (A3)
enhälligt.
1.5. VAL AV VICE MÖTESORDFÖRANDE

Mötesordförande förklarar vad en vice mötesordförande gör och dess roll utifrån invalspolicyn.
Mötesordförande föreslår om ingen nominering läggs fram åläggs vice mötesordförandes
arbetsuppgifter på mötesordförande.
Omröstning
Sektionsmötet godkänner enhälligt att bryta mot den gällande invalspolicyn och ålägga vice
mötesordförandes arbetsuppgifter på mötesordförande.
1.6. NÄRVAROLISTA

Närvarolistan skickas ut.
1.7. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Mötesordförande förklarar att kallelsen skickades ut minst två veckor sen och att dagordningen
skickades ut i måndags, vilket är tre arbetsdagar innan sektionsmötet. Dagens sektionsmöte
informerades även om på föregående sektionsmöte.
Omröstning
Mötet befanns vara behörigt utlyst.
1.8 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Mötesordförande förklarar att inga ändringar gjorts i dagordningen, förutom att bilder med information
lagts till för att förtydliga. På grund av pausen för pizza i början av mötet föreslår mötesordförande att
fikapausen läggs efter mötets slut.
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Omröstning
Dagordningen med ändring om att lägga fikapausen efter mötets slut fastställs som godkänd
föredragningslista.
1.9. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Mötesordförande informerar om att mötesprotokollet från föregående möte, den 28e november, har
legat uppe på hemsidan sedan en vecka tillbaka.

2. INFORMATION FRÅN CHALMERS STUDENTKÅR
Tove Larsson, a-sektionens kontaktperson och utbildningsenhetens ordförande, kan ej närvara på
mötet. Mötesordförande läser upp information från Tove.
Tove informerar om och uppmuntrar sektionen att fylla i enkäten ATEK, som handlar om vilka företag
studenter vill att kåren arbetar med, medlemsenkäten som skickades ut igår samt Studentbarometern,
som handlar om studenternas välmående och studiemiljö. Studentbarometern kommer att skickas ut i
LP3.
Kåren centralt har påbörjat sin aspning för kårkommittéer och -utskott. Rekryteringen av den nya
kårledningen för nästa läsår har även börjat. Mer info kommer under våren och den som är intresserad
kan vända sig till sittande kårledning. Cortégen, ett av Chalmers största arrangemang, anordnas till
våren och hon uppmuntrar folk att vara med.

3. STYRET INFORMERAR
A-Styret informerar om att den 18e december kommer ett julbord att anordnas av sektionens
kommittéer och utskott.

4. PROPOSITIONER
4.1 FASTSTÄLLANDE AV STADGAR 2/2

Mötesordförande går igenom propositionen för de nya stadgarna och förklarar att ändringar av stadgar
måste godkännas av två sektionsmöten.
Rödmarkerat betyder att ändringar har gjorts..
Grönmarkerat visar på ändringar som tidigare godkänts men inte förts in i dokumentet.
På föregående sektionsmöte godkändes en ändring i punkt 4.1 Sammansättning där formuleringen
“minst hälften av ledamoten är närvarande” ändrades till “mer än hälften av ledamoten är närvarande”.
Omröstning
Propositionen för de nya stadgarna med ändringen “mer än hälften” istället för “minst hälften” i frågan
om Sektionsrådets beslutmässighet godkänns enhälligt. .

5. MOTIONER
Inga motioner har skickats in.
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6. ÄSKNINGAR
6.1 ÄSKNING FÖR EXAMENSFEST

En äskning för en examensfest för masterstudenter nu i januari har kommit in. Linnea Englund,
sektionens kassör, presenterar äskningen.
Kommentar: Äskningspolicyn säger att arrangemang som sker årligen inte kan äskas för,
men det här blir sista året som folk tar examen på hösten. Denna äskning kan anses som
ett undantag.
Kommentar: En examensfest för masterstudenter kan i läggas in i budgeten för nästa års
styre.
Omröstning
Äskningen godkänns enhälligt.

7. INVAL
Mötesordförande går igenom hur invalet kommer gå till och förklarar att sektionsmötet tekniskt sett
bara röstar för förtroendeposter. De övriga ledamötsposterna röstar sektionsmötet in som en klump och
röstar för att sektionsstyrelsen i sin tur ska välja in gruppen i kommittéen. Ordningen på invalet har
slumpats fram. Mötesordförande förtydligar att personerna skrivna i dagordningen är nominerade och
inte invalda. Alla sektionsmedlemmar har möjlighet att nominera kandidater och man har som
nominerad rätt att tacka nej till sin nominering.
7.1 A6

Valberedningen nominerar Maja Wintzell (A1) till ordförande i A6.
Maja presenterar sig.
Maja svarar på frågor.
Omröstning
Maja Wintzell väljs enhälligt in till ordförande i A6.
Valberedningen nominerar Ida Holmén (AT1) till kassör i A6.
Ida presenterar sig.
Ida svarar på frågor.
Omröstning
Ida Holmén väljs enhälligt in till kassör i A6.
Valberedningen nominerar Amelia Berglund (A1), Malou Lundqvist (A1), Ellen Ömmelspång (AT1),
Linnéa Ek Eklind (A1), Olof Hedner (A1) och Astrid Nathorst Westfelt (AT1) till övriga ledamöter i
A6.
Alla nominerade till övriga ledamöter i A6 presenterar sig.
Alla nominerade till övriga ledamöter i A6 svarar på frågor.
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Omröstning
Amelia Berglund, Malou Lundqvist, Ellen Ömmelspång, Linnéa Ek Eklind, Olof Hedner och Astrid
Nathorst Westfelt väljs enhälligt in till övriga ledamöter i A6.
7.2 FOTA

Valberedningen nominerar Sara Karlström (AT1) till ordförande i FotA.
Sara presenterar sig.
Sara svarar på frågor.
Omröstning
Sara Karlström väljs enhälligt in till ordförande i FotA.
Valberedningen nominerar Axel Henriksson (A1) till kassör i FotA
Axel presenterar sig.
Axel svarar på frågor.
Omröstning
Axel Henriksson väljs enhälligt in till kassör i FotA.
Valberedningen nominerar Elin Vertetics (A1), Sam de Jong (AT1) och Helena Thim (AT1) till övriga
ledamöter i FotA. Det finns en vakant post i FotA. Jennifer Gindahl (A1) och Ingrid Ehrenborg (A1)
nominerar sig själva till den vakanta posten.
Mötesordförande går igenom rutinerna för invalprocessen och förklarar att då det finns fler
nomineringar än poster i FotA går processen till på samma sätt som vid en motnominering.
Fråga: Går det inte att lägga till en post i FotA?
Svar: Vid tidigare diskussion med FotA har de ansett att sex poster är en rimlig mängd poster och att
om FotA’19 under sitt verksamhetsår anser behöva en ytterligare post kan den väljas in av
sektionsstyrelsen.
Fråga: Kan sektionsmötet be om att FotA lägger till en till post i FotA trots FotAs önskemål?
Svar: Ja, sektionsmötet är det högst beslutande organet.
Kommentar: Två av de nominerade i FotA är även nominerade till PubA. En patet i FotA
som suttit med två personer som satt dubbelt berättar att de som enbart satt i FotA fick dra
det tyngsta lasset och personen anser därför att en till post i FotA skulle vara bra.
Mötesordförande frågar om FotA kan uttala sig i frågan. FotA förklarar att de tidigare diskuterat om
att ha sex eller sju poster då flera antytts vara intresserade av den vakanta posten och kan, utifrån
mötets resonemang, tänka sig att införa en till post i FotA.
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Mötesordförande förklarar att det finns två alternativ:
Alternativ 1
FotA behåller sitt postantal på sex poster och de nominerade får gå igenom invalsprocessen likt vid en
motnominering.
Alternativ 2
FotA ökar sitt postantal till sju poster.
Fråga: Kan mötet ställa frågor innan?
Svar: Sektionsmötet tar beslut om vilket alternativ innan frågor ställs.
Fråga: Får justerarna tillika rösträknarna också rösta?
Svar: Ja.
Omröstning
Sektionsmötet väljer enhälligt alternativ 2.
De nominerade till övriga ledamöter i FotA svarar på frågor.
Omröstning
Elin Vertetics, Sam de Jong, Helena Thim, Jennifer Gindahl och Ingrid Ehrenborg väljs enhälligt in
som övriga ledamöter i FotA.
7.3 AØK

Valberedningen nominerar Magnus Nyström Lindé (A1) till ordförande i AØK.
Magnus presenterar sig.
Magnus svarar på frågor.
Omröstning
Magnus Nyström Lindé väljs enhälligt in till ordförande i AØK.
Valberedningen nominerar Johan Aas (A1) till kassör i AØK.
Johan presenterar sig.
Elsa Alm (A1) nominerar sig själv till kassör i AØK.
Elsa presenterar sig.
Mötesordförande förklarar motnomineringprocessen utifrån invalspolicyn.
Johan lämnar rummet.
Elsa presenterar sig och motiverar varför hon ska bli kassör i AØK.
Elsa svarar på frågor.
Elsa går ut ur föreläsningssalen och Johan kommer in.
Johan presenterar sig och motiverar varför han ska bli kassör i AØK.
Johan svarar på frågor.
Johan går ut ur föreläsningssalen.
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Ett avsteg har gjort i invalspolicyn. I invalspolicyn står det att Valberedningen inte får delta i
diskussionen och kan därför inte säga sin motivering till varför de väljer att nominera Johan Aas till
kassör i AØK. Sektionsmötet godkänner avsteget och Valberedningen motiverar sin nominering.
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. Valberedningen får inte delta i diskussionen.
Sektionsmötet håller i en diskussion kring de nominerade.
Sektionsmötet beslutar om att gå till omröstning. De nominerade tas in i föreläsningssalen.
Rösträknarna räknar antal personer i rummet. En länk till ett röstformulär läggs upp på skärmen.
Omröstning (97 röstdeltagande av 102 närvarande på sektionsmötet)
Johan Aas väljs in som kassör i AØK.
Omröstning om paus genomförs.

Mötet avbryts för paus kl. 18:55
Mötet återupptas kl. 19:15.

Valberedningen nominerar, Jonna Kündig Hörberg (A1), Ludvig Sernhede (A1), Matilda Svensson
(AT1), Maria Oxelman (AT3), Jacob Forsberg (AT1) och Astrid Martinsson (AT1) till övriga
ledamöter i AØK.
Alla nominerade till övriga ledamöter av Valberedningen i AØK presenterar sig.
Ebba Pijl (A1) nominerar sig själv till övrig ledamot i AØK.
Ebba presenterar sig.
Alla nominerade till övrig ledamot i AØK förutom Ebba går ut ur föreläsningssalen.
Ebba presenterar sig själv och motiverar varför hon ska sitta som övrig ledamot i AØK.
Ebba svarar på frågor.
Ebba går ut ur föreläsningssalen och Jonna kommer in.
Jonna presenterar sig själv och motiverar varför hon ska sitta som övrig ledamot i AØK.
Jonna svarar på frågor.
Jonna går ut ur föreläsningssalen och Ludvig kommer in.
Ludvig presenterar sig själv och motiverar varför han ska sitta som övrig ledamot i AØK.
Ludvig svarar på frågor.
Ludvig går ut ur föreläsningssalen och Matilda kommer in.
Matilda presenterar sig själv och motiverar varför hon ska sitta som övrig ledamot i AØK.
Matilda svarar på frågor.
Matilda går ut ur föreläsningssalen och Maria kommer in.
Maria presenterar sig själv och motiverar varför hon ska sitta som övrig ledamot i AØK.
Maria svarar på frågor.
Maria går ut ur föreläsningssalen och Jacob kommer in.
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Jacob presenterar sig själv och motiverar varför han ska sitta som övrig ledamot i AØK.
Jacob svarar på frågor.
Jacob går ut ur föreläsningssalen och Astrid kommer in.
Astrid presenterar sig själv och motiverar varför hon ska sitta som övrig ledamot i AØK.
Astrid svarar på frågor.
Astrid går ut ur föreläsningssalen.
Godkännandet av avsteget från invalspolicyn angående Valberedningens deltagande i diskussionen
fortsätter gälla. Valberedningen motiverar varför de väljer att nominera Jonna Kündig Hörberg,
Ludvig Sernhede, Matilda Svensson, Maria Oxelman, Jacob Forsberg och Astrid Martinsson till övriga
ledamöter i AØK.
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. Valberedningen får inte delta i diskussionen.
Sektionsmötet håller i en diskussion kring de nominerade.
Sektionsmötet beslutar om att gå till omröstning. De nominerade tas in i föreläsningssalen.
Rösträknarna räknar antal personer i rummet. En länk till ett röstformulär läggs upp på skärmen.
Omröstning (97 röstdeltagande av 98 närvarande på sektionsmötet)
Jonna Kündig Hörberg, Ludvig Sernhede, Matilda Svensson, Maria Oxelman, Jacob Forsberg och
Astrid Martinsson väljs in till övriga ledamöter i AØK.
7.4 A-LAGET

Valberedningen nominerar Sandra Richardssson (A1) till ordförande i A-Laget.
Sandra presenterar sig.
Sandra svarar på frågor.
Omröstning
Sandra Richardsson väljs enhälligt in till ordförande i A-Laget.
Valberedningen nominerar Erik Sjöberg (A1) till kassör i A-Laget.
Erik presenterar sig.
Erik svarar på frågor.
Omröstning
Erik Sjöberg väljs enhälligt in till kassör i A-Laget.
Valberedningen nominerar Svante Wester (A1), Petter Tapper (A1), Jacob Forsberg (AT1) och Taavi
Antoniazzi (AT1) till övriga ledamöter i A-Laget.
Alla nominerade till övriga ledamöter i A-Laget presenterar sig.
Alla nominerade till övriga ledamöter i A-Laget svarar på frågor.
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Omröstning
Svante Wester, Petter Tapper, Jacob Forsberg och Taavi Antoniazzi väljs enhälligt in till övriga
ledamöter i A-Laget.
7.5 PUBA

Valberedningen nominerar Sofia Norrby (AT1) till ordförande i PubA.
Sofia presenterar sig.
Sofia svarar på frågor.
Omröstning
Sofia Norrby väljs enhälligt in till ordförande i PubA.
Valberedningen nominerar Samuel Nyberg (AT1) till kassör i PubA.
Samuel presenterar sig.
Samuel svarar på frågor.
Omröstning
Samuel Nyberg väljs enhälligt in som kassör i PubA.
Valberedningen nominerar Nils Österberg (A1), Camilla Erlandsson (AT1), Alice Lilja (A1), Wilma
Elm Dahlman (AT1), Helena Thim (AT1) och Sam de Jong (AT1) till övriga ledamöter i PubA.
Alla nominerade till övriga ledamöter i PubA presenterar sig.
Alla nominerade till övriga ledamöter i PubA svarar på frågor.
Omröstning
Nils Österberg, Camilla Erlandsson, Alice Lilja, Wilma Elm Dahlman, Helena Thim och Sam de Jong
väljs enhälligt in till övriga ledamöter i PubA.

8. ÖVRIGA FRÅGOR
Styret informerar om att om ca. tio minuter kommer en gemensam skål med alkoholfri dryck hållas i
Röda Rummet/Sigurd. Det kommer även att säljas sektionsrepresentationsmaterial, såsom tygpåsar
och pins, och två tygpåsar lottas ut.

9. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas kl. 20:34.
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MÖTESSEKRETERARE

Namn

Ebba Gordon Hultsjö, A2

Underskrift

_______________________________________
Göteborg den

JUSTERING AV PROTOKOLL

Jag har läst igenom ovanstående mötesprotokoll noga och godkänner härmed att vad som står skrivet
överensstämmer med vad som sades och beslutades på mötet.
Namn

Tobias Helmersson, AT3

Underskrift

_______________________________________
Göteborg den

Namn

Alexander Svensson, A3

Underskrift

_______________________________________
Göteborg den

Inofficiellt:
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