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1. PRELIMINÄRER 
1.1. M ÖTETS ÖPPNANDE  
Mötet förklarades öppnat kl. 12:02 av sektionsordförande. 
1.2. V AL AV  

1.2.1. M ÖTESORDFÖRANDE 
Till mötesordförande Samuel Nyberg valdes enhälligt. 

1.2.2. M ÖTESSEKRETERARE 
Till mötessekreterare valdes Matilda Svensson enhälligt. 

1.2.3. J USTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
Till justerare valdes Jacob Forsberg och Maria Oxelman enhälligt. 

1.3. N ÄRVAROLISTA 
Närvarolista skickades ut för påskrift via Zoom, i chatten. 

1.4. M ÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 
Mötet befanns enhälligt vara behörigt utlyst då det har funnits ett facebookevenemang, länkats i 
eventgruppen samt mailats ut till alla studenter på sektionen.  
1.5. F ÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Föregående mötesprotokoll är redigerat men ännu inte upplagt på hemsida, detta görs senast innan 
nästa sektionsmöte.  

2.  F ASTSTÄLLANDE AV MÖTESORDNING 
Mötesordningen genomgicks och godkändes av mötet. 
Mötesordningen tas även på engelska vid begäran.  

3.  F ASTSTÄLLANDE AV D AGORDNING 
Mötesordningen genomgicks och godkändes enhälligt. 

4.  ADJUNGERINGAR 
Inga adjungeringar. 

5.  M EDDELANDEN  

5.1 FRÅN PA 
Ingen information detta möte. 

5.2 FRÅN K ÅREN 
Ingen information detta möte. 
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5.3 FRÅN F UM 1 
Samuel berättar att Chalmers studentkårs företag går okej trots Corona. Det har även startats 
ett event för motionsskrivning, mer information finns på facebook.  

5.4 FRÅN STYRET 
Samuel Nyberg (Ordförande): Jobbar mycket med de nya restriktionerna och pratar med de 
andra sektionerna. Har en proposition att ta upp men den kommer lite senare.  
 
Matilda Svensson (Vice Ordförande): Jobbar med kommunikationen med alla kommittéer och 
utskott och ser till att hålla möten med dem. Pratar om restriktionerna och hur detta påverkar 
aspningen.  
 
Helena Thim (Kassör): Har möten och utbildningar med kassörer och lär dem Visma. Jobbar 
även med kontakten med en utomstående revisor för att lösa de tidigare ekonomiska 
problemen sektionen haft.  
  
Astrid Martinsson (SAMO): Fritt fram att höra av er om någon känner sig stressad eller om 
något är jobbigt i skolan. Snart kommer en fysisk skyddsrond av lokalerna, är det något 
problem med en lokal hör av er.  
 
Maria Oxelman (Kommunikatör): Det finns utbytesstudier att söka via World wide samt 
Terassio, mer information finns på studentportalen. Detta är mest relevant för 3:e- och 
4:e-årselever. Jobbar även med hemsidan och att skaffa G-Suit till alla utskott och 
kommittéer.  
 

6. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE, RESULTAT OCH ANSVARSBEFRIELSE 
 

6.1 R USTA 19 
Vilma Kjellin berättar om verksamhetsberättelsen. Det är inte så mycket som har skiljt. 
Sångboken var mer jobb än vad de trodde så den skickas vidare till nästa år. Har haft många 
arrangemang och medverkade på mottagningen, samt hjälpt andra kommittéer. 
 
Här kommer frågan om Vilma Kjellin och Katja Niglöv ska adjungeras in. Men de betalar 
sektionsavgift fortfarande så de är en del av sektionen så det behövs inte.  
 
Katja Niglöv berättar om den ekonomiska berättelsen. De huvudsakliga inkomsterna kommer 
från Ekot. RustA kunde inte vara med under brobyggartävlingen vilket gav mindre pengar 
men de var däremot med mer under mottagningen. De använde inte hela klädbudgeten men de 
köpte in andra saker, så t.ex. ett partytält.  
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Revisorerna yrkar på ansvarsbefrielse. 

 
Mötet ansvarsbefriar Vilma och Katja enhälligt. 

 

6.1 ARKIPELAGO 19/20 (ENDAST EKONOMISK BERÄTTELSE) 
Hanna Wedin berättar om den ekonomiska berättelsen. De är glada att de kunde genomföra 
Arkipelagomässan. Kunde inte göra sig av med alla inkomster då skolan stängde ner pga 
corona. Men de köpte in en del saker till nästa år istället.  
 
Revisorn Tove har tyvärr missat att kolla igenom Arkipelagos ekonomi. Därför föreslår 
Samuel att bordlägga ansvarsbefrielsen till nästa möte.  

 
Mötet beslutar att bordlägga ansvarsbefrielsen till nästa möte enhälligt. 

 

7. V ERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 
7.1 AMU 20/21  

This part is in english. 

The plan for the year looks a lot like the last year. They wish to work more towards 
collaborating with the student division. 

The meeting confirms the plan.  

The budget is based on the budget of previous years. They will see what will happen with the 
covid situation.  

The meeting confirms the budget.  

7.2 A RKIPELAGO 20/21 (ENDAST BUDGET) 

Emil Svedjer presenterar budgeten. Det kommer eventuellt bli en digital mässa, därför har 
budgeten mindre inkomster än tidigare år. De planerar också att lägga mer pengar på teknik. 
Det finns öronmärkta pengar för en app som ska ersätta katalogen, detta planerades redan 
förra året.  

Mötet går till omröstning. Budgeten röstades igenom enhälligt.  
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8. INVAL 
Inga inval detta möte. 
.  

9. P ROPOSITIONER 
9.1. P ROPOSITION 1 - FLYTTA 2020 ÅRS ASPNING TILL LP3 
Samuel informerar om propositionen.Styret har tillsammans med kommittéerna kommit fram 
till att de önskar att skjuta på aspningen till LP3. Förhoppningsvis lättar restriktionerna till 
dess, om inte får de mer tid att planera en digital aspning. Det finns ett stycke i stadgarna som 
motsäger detta, därför vill vi formellt fråga sektionen.  

Fråga från Emma Lamberg: 

Är det endast detta året som flyttas fram eller gäller det även åren framöver? 

Samuel: Ja 

Emma Lamberg: Kommer då nästa år sitta kortare? 

Samuel: Ja  

Maria Oxelman: Vi vill endast bortse från stadgarna och inte ändra något. Ger även mer tid 
ifall det behöver planeras en digital aspning.  

Mötet går till omröstning.  
 

Propositionen röstades igenom enhälligt. 
 

9.2. P ROPOSITION 2 - A NTAL DAGAR FÖR NOMINERINGAR ATT ANSLÅS TILL STYRET 
Matilda Svensson informerar om propositionen. Att ändra antalet dagar för nomineringarna 
att anslås till styret ger mer flexibilitet vid inval.  

 
Fråga från Maria Oxelman:  

 
Hur många gånger behöver vi rösta igenom den? 

  
Samuel: På två följande sektionsmöten.  

 
Mötet går till omröstning.  

 
Propositionen röstades igenom enhälligt. 
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10. MOTIONER 
Inga motioner detta möte.  
 

11. Ä SKNINGAR 
Inga äskningar, men har ni kul idéer kan ni höra av er till oss. Speciellt nu under de annorlunda 
förutsättningarna.  
 

12. Ö VRIGA FRÅGOR 
Inga övriga frågor.  

13. M ÖTETS AVSLUTANDE 
Mötet förklarades avslutat kl 12:36. 
Tack till alla som varit med!  
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MÖTESSEKRETERARE  
 

  Namn Matilda Svensson  
 

 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 Jacob Forsberg 
 
 

Underskrift _______________________________________ 
 

Göteborg den  
 

Namn Maria Oxelman 
 
 

     Underskrift      _______________________________________
 

Göteborg den  
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Jacob Forsberg

2020-12-16

Maria Oxelman
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