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SEKTIONSMÖTE | A-SEKTIONEN
KALLADE: MEDLEMMAR PÅ ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

PLATS: SB-H1
TID: 12.00

NÄRVARANDE (56 ST)

A1 (21 ST)
Hilda Olin
Hugo Klintbäck
Alva Kellström
Sebastian Mossling
Sandra Perovic
Jakob Fajersson
Agnes Carlsson
Linnea Darin
Hilda Sjöqvist
Otto Mattsson
Beata Holmlid
Sofia Sjöberg
Molly Sommansson
Alex Kroksläde
Josefine Maqtari
MAtilda Karlsson
Hanna Ollila
Clara Edholm
Isabella Börjesson
Oliver Forsland
Ruxandra Iordache

AT1 (5 ST)
Anna Johansson
Ludvig Borgenstam
Sofia Ingemarsson
Miran Serban
Alfred Helander

A-SEKTIONEN A-AT-STYRET@LISTS.CHALMERS.SE SVEN HULTINS GATA 6
CHALMERS STUDENTKÅR HTTP://WWW.ATEK.CHALMERS.SE/ 412 58 GÖTEBORG

http://www.atek.chalmers


ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN  |  CHALMERS STUDENTKÅR 6  DECEMBER  2021

A2 (5 ST)
Hugo Bergman
Rebecka Eriksson
Emil Sundström
Moa Lindahl
Vera Bench

AT2 (3 ST)
Karin Furuhjelm
Vincent Karlsson
Clara Wetterqvist

A3 (14 ST)
CHARLOTTA BLOM

SARAH DAAMGARD

JULIA MAGNUSSON

FILIPPA ARNÅS

FELIX CASEVA

EMANUEL MURRAY

Marcus Aldefelt
Lovisa Andersson
Elsa Jansson
Lukas Florén
Carl Rajala Pettersson
Tove Mattsson
Nina Tran
Sofia Brolund

AT3(6 ST)
Olle Bergström
Mattias Österman
Jonathan Hulterström
Helge Berntsson
Samuel Nyberg
Tommy Ngo

AT4 (3 ST)
Lisa Kollberg
Katja Niglöv
Vilma Kjellin
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MPARC(0ST)

MPDSD(0ST)

ADJUNGERAR GÄSTER 1 ST

Moa Jönsson

1. preliminärer
1.1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklarades öppnat kl.12:01  av sektionsordförande.

1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Till mötesordförande valdes Charlotta Blom enhälligt. Benämns som Lotta i protokollet.

1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Till mötessekreterare valdes Filippa Arnås enhälligt.

1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till justerare valdes Nina Tran och Jonathan Hulterström.

1.5. NÄRVAROLISTA

Närvarolista skickades ut för påskrift.

1.6. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Mötet befanns enhälligt vara behörigt utlyst.

1.7. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Dagordningen fastställdes.

1.8. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll tas upp på nästa möte.

2.  INFORMATION FRÅN KÅREN OCH FUM

Amanda, VSO: A-sektionens kontaktperson. Kårkortskontroll kommer igång på tentor
för att se så betalning är genomförd, ger påminnelse om detta. Ger information om CHARM,
8-9/2 kommer det hållas, 150-160 företag. Kommit ut ny undersökning från Kåren för att kolla
vilka åsikter som finns på skolan. 13/12 kommer kåren fira Lucia klockan 7 på morgonen i
kårhuset, först kåren sen kören. Nästa kårledning ska snart rekryteras, Valberedningen
rekryterar. Detta innebär en heltidstjänst i ett år. Frågor?

Inga frågor
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Samuel Nyberg: Representant för FuM, kårens fullmäktige. Fjärde möte den 15/12. Kommer
prata om tree house-challenge och besluta kring hur det arbetet ska fortlöpa. Pratat om att
kåren ska ha könsneutrala toaletter, beslutet kommer eventuellt ändras. Valnämnd kommer
väljas in nästa möte, de håller sedan i valet för inval av Fum. Samuel har suttit i valnämnden,
rekommenderar. Hör av er till Samuel om ni är intresserade, Samuel Nyberg. Frågor?

Inga frågor.

3. INFORMATION FRÅN PA
Ingen närvarande programansvarig.

4. STYRET INFORMERAR

Felix: Ni har fått ett nyhetsbrev, kan ha hamnat i skräpposten. Vi tycker det är ett kul projekt
och vill fortsätta med detta. Om ni har ideer kring vad brevet kan innehålla, hör av er till oss.

Sarah: Arrangerade student voice för ett tag sen och vill presentera resultatet. Kåren utreder
sociala faktorer. Vi ser att många gillar att träffas på fest och sportar blandat mycket. Hur vill
vill bli nådda är facebook den populäraste, nyhetsbrevet kompletterar. Kring representation är
det är relativt stor spridning men större del på övre halvan. Många tycker att utbildningen är
över hälften bra och blandning mellan konservativ och innovativt. Kandidat mer konservativ
och mastern mer innovativ. Kring stress togs många saker upp men framförallt inte prisa
överarbete, ta rast och få välja kurser med mera.

5. VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RESULTAT OCH ANSVARSBEFRIANDE, AMU
Lotta: This part of the meeting will be held in english.

Fiona: Had few events last year because of covid. The most successful one was a harry
potter marathon. In december will AMU have a event with AUU och ATU.

Hard last year because of corona och not a lot of (utgifter). That gives this year more
opportunities

Karin: Everything looks good, we would like to ansvarsbefria (engelskt ord?)

Lotta: Can we ansvarsbefria AMU 19/20?

Meeting: Yes
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6. VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BUDGET, AMU
AMU
Lotta: Now business plan och budget.

Fiona: Want to connect the masters and the kandidat. Want to connect international and
Swedish students on a master level. With a bit more money we hope to do some better
things.
Rebecca: We want to make our own clothes and would like to get a fridge. We will have a
kickoff for next semester or at the end of the year.

7. RAPPORT

Lotta: sammanställt hur vi har jobbat hittills i förhållande till verksamhetsplanen.

Olle:
Öka intresset för sektionen verksamhet: Gjort ganska mycket under hösten med sektionspub,
arrangera julbord på torsdag, julkalendern fortlöper, skickat ut nyhetsbrev och
utvärderingsarbete för utskotten för att öka det intresset och genom valberedning förtydligat
ansöknings perioderna, varit mer aktiva unde mottagningen.

Förena A- och AT-programmet: Vill samstudera och umgås mer. Påbörjat arbetet med att
prata med ATU och AUU samt PA med möjlighet att samstudera kurser.

Förvalta kontaktnät: Det går framåt, håller i och försöker stärka utåt. Vill ta kontakt med andra
lärosäten.

Lotta:
Aktualisera styrelsedokument: Viktigt, hittills har vi grävt i gamla protokoll för sektionsmöten
och kollat upp gamla beslut. Gör detta mer konsekvens. Uppdaterat samtliga policys från
senaste beslut. Ging. Arkiveringspolicy påbörjat. jort ändring i reglemente från gammalt
beslut. Även fått in en proposition och stadgeändringar.

Julia: Berättar om studierresefonderna, många inblandade. Två resor till Schweiz som har
varit ett pilotprojekt. Det är alltså en test som håller på att utvecklas.

Emanuel: För att detta ska ske så bra som möjligt så finns där stadgar. Det hålls möten med
involverade parter, bollen ligger främst hos PA.

Julia: Vill förtydliga att testen har skett hos AT, men fonderna är separata som även finns till
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A.

Emanuel: Det finns olika potter som är proportionerliga med antal studenter mellan
programmen.

Olle: Frågor?

Inga frågor från mötet.

8. PROPOSITION

8.1 FÖRTYDLIGANDE AV STADGAN

Lotta: Utgår från att mötet kollat igenom dagordningen innan och läst propositionen.
Bakgrunden ligger i att det finns mycket saker som är tvetydigt eller dubbelt. Vi vill ta
stadgarna närmare så vi faktiskt arbetar. Visar ändringarna.
1: Beskrivningen för komitté och utskott beskrivs istället som sektionsorgan.
2: Enligt praxis idag redovisas verksamhetsberättelse och budget. Tar vi bort detta kan möten
göras mer effektivt men då tappas transparens. Vi yrkar på att föra in att det ska vara med.
3: Vill ändra från motioner till handlingar för att förtydliga.
4: Saker styrks som är dubbelt eller tvetydigt i övriga stadgar.
5: Viktigt med policys som används mycket i arbetet. Vi vill lägga in policys i stadgar och vill
att policys ska kunna ändras med en majorit.

Lotta: Frågor?

Samuel: Jättebra ändringar! Är detta alla ändringar eller finns det fler ändringar?

Lotta: Allt har kollats igenom men fler ändring kommer framföras inför sektionsmöte 3 kring
inval. Går till beslut. Kan propositionen godkännas i dess helhet?

Mötet: Ja

Lotta: finner den godkänd.

10. MOTIONER

10.1 MALL FÖR INTERPELLATIONER

Lukas Florén:
Första motionen: Formulera och publicera en mall för interpellationer. Lukas läser upp motion
och vad han yrkar för.
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Lotta: Öppnar upp för frågor.

Samuel Nyberg: Har du tänkt på vilken sektionsmedlem det ska vara?

Lukas: Nej

Hilda: Kanske kan ha workshop innan möten för att skriva motioner och liknande
tillsammans.

Elsa: Vad händer om någon inte tar på sig det?

Lotta: Då bordläggs den

Lukas: Är det någon som vet vad det är?

Samuel: Jag vet vad det är.

Lotta: Kan vi gå till omröstning? Kan vi godkänna motionen i dess helhet?

Mötet: Ja.

Lotta: Finner motionen godkänd. Finns det någon som vill göra det.

Samuel: Jag kan om jag får de grafiska materialet.

Lotta: Kan vi välja in Samuel som denna elev?

Mötet: Ja

Lotta: Finner Samuel Nyberg som den elev som gör en inpelletionsmall.

10.1 SEKTIONSSPONSORANSVARIG

Lukas: Vill förtydliga att det inte är att-satsen som fokuset ska ligga på utan diskussionen
kring en sponsoransvarig för sektionen.

Lotta: Jag undrar om ni vill ha en diskussion nu eller vill att A-styret ska ta vidare internt.

Samuel: Finns två delar, frågan kring om sektionen vill ha en och om sedan styret kan tänka
sig dra i det.

Samuel: Om vi har en sponsoransvarig får sektionen in mer pengar, vilket leder till mer roliga
saker. Vi tycker därför att mötet borde tycka det är en bra idé.
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Lotta: Vad tänker ni spontant kring detta?

Moa: Har ni exempel på en anna sektion där detta har fungerat?

Lukas: Vi vet att andra sektioner har mycket större intresse för sponsorer, men vi ser att
styret sköter diskussionen.

Jonathan. Ingång i diskussionen från Arkipelago. Kan finnas intresse för detta. Tex på K- och
Kfkb-sektionen finns person som sitter i både Styret och Arbetsmarknadsutskottet.

Samuel: Känns rimligt att ha högsta samordnaren i Styret.

Helge: Tänker ni att styret ska bli 8 personer eller ska någon av de nya posterna bli
ansvarig?

Lukas: Spelar ingen roll men utvärdering ska göras.

Elsa: Kommer vi behöva rösta på ett annat möte också?

Lukas: Att-satsen är den vi röstar på, den röstar vi på.

Samuel: Kommer nog sluta i att styret kommer lägga fram en proposition med denna
förändring efter att eventuellt att-satsen röstats igenom.

Lotta: Kan vi godkänna att Styret 21/22 utvärderar och ser över behovet av en
sponsoransvarig efter motionens att-sats?

Mötet: Ja.

Mötet ajourneras och upptas 17:50

Punkt 1.3 Fastställande av röstlängd återupptas.
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NÄRVARANDE (100 ST)

A1 (28 ST)
MATILDA KARLSSON

JULIA LUNDBERG

JOSEFINIE MAQTARI

ASTRID SANDBERG

NOAH KÜNSTLICHER

DANIEL TORBJÖRNSSON

OLIVER FORSLUND

HANNA OLLILA

JAKOB FAJERSSON

CLARA EDHOLM

LINNEA DARIN

SEBASTIAN MOSSLING

SANDRA PEROVIC

ALMA BELLMAN

RUXANDRA IORDACHE

ISABELLA BÖRJESSON

ALVA KÄLLSTRÖM

HUGO KLINTBÄCK

OLIVER WESSBERG

MARTIN NORDSTRÖM

FRIDA LINDQUIST

BEATA HOLMLID

ALEXANDER KROKSTÄDE

MOLLY SOMMANSSON

SOFIA SJÖBERG

HILDA SJÖQVIST

ANNA JOHANSSON

OTTO MATTSSON
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AT1 (20 ST)
ARVID HALL

MALTE FREY

JOHAN BLOMSTERBERG

ALFRED HELANDER

DANIEL ESCÁBARTE SVÄRD

LISA REINHARDT

PHILIP HOLMBERG

LUDVIG BORGENSTAM

AGNES KULLBERG

GUSTAV JOHANSSON

EBBA GREGERFALK

SOFIE FRANSSON

JULIA THORÉN

GABRIEL WEBER

EMANUEL NORRELGEN

OLOF BÄHR

TONE BERGH

ALMA JOHANSSON

KAJSA HOLMQUIST

DJAMILA MAMEDOVA
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A2 (19 ST)
EDVIN SAMUELSSON

ELIAS LINGMERT

CARL-WILLIAM SANDBERG

AMANDA ALSTERLUND

SANDRA WALLIN

EMIL SUNDSTRÖM

VILHELM ANDERSON

OSKAR LUNDQUIST

CECILIA LINDERSSON

LUDVIG JÖNSSON

HANNAH WAHLBERG

CAROLINE TSANG

REBECKA ERIKSSON

VERA BENSCH

HUGO BERGMAN

JESPER BÅÅTH

EMMA GUSTAVSSON

SALLY KAALING

ISABELLA LANDTRETER

AT2 (10 ST)
KALLE EDSTRÖM

FILIPPA MALMGREN

JOEL BERGQVIST

PETER STANEK SÖRNER

ELLINORE OLAUSSON

CLARA WETTERQVIST

VINCENT KARLSSON

PHILIP NILSSON

BINGJIE HU

LINNEA BJÖRKSTRÖM
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A3 (15 ST)
CHARLOTTA BLOM

SARAH DAAMGARD

JULIA MAGNUSSON

FILIPPA ARNÅS

FELIX CASEVA

EMANUEL MURRAY

SOFIA BROLUND

MARCUS ALDEFELT

ELSA JANSSON

LOVIS ANDERSSON

VIKTOR NILSSON

NINA TRAN

LUKAS FLORÈN

IDA MOSS

ELIN KOVÁTS

AT3(4 ST)
OLLE BERGSTRÖM

JONATAN HULTERSTRÖM

HELGE BERNTSSON

TOMMY NGO

AT4 (4 ST)
KATJA NIGLÖV

VILMA KJELLIN

SAMUEL NYBERG

ASTRID MARTINSSON

MPARC(0ST)

MPDSD(0ST)

ADJUNGERAR GÄSTER (1 ST)
Moa Jönsson
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10. INVAL

10. Inval

Valberedningen föreslår ändring för invalsprocess för att ta hand om vakanta poster. Den nya
policyn har skickats ut till berörda och i mötet tidigare.

Inga frågor
Mötet godkänner den nya invalsprocessen som valberedningen lägger fram.

Olle introducerar Valberedningen som ska presentera A-laget.

10.1 A-laget
Inval av ordförande
Valberedningen presenterar sin nominering: Oliver Wessberg.
Styret frågar om det är någon som vill motnominera sig till ordförande i A-laget.
Inga motnomineringar.

Oliver Wessberg presenterar sig.

Frågor?

Carl-William: Bars eller bärs? Kaptenshatt eller simhatt?

Oliver: Bars och kaptenshatt.

Daniel: Har du varit kapten i något tidigare?

Oliver: Innebandy

Lukas: Segelbåt eller motorbåt?

Oliver: Motorbåt

Mötet väljer in Oliver Wessberg som ordförande i A-laget 2022.

Inval av kassör
Valberedningen presenterar sin nominering: Matilda Karlsson.
Styret frågar om det är någon som vill motnomineras till kassör i A-laget.
Inga motnomineringar.

Matilda Karlsson presenterar sig.
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Frågor?

Amanda: Vad är flest, fem myror eller fyra elefanter?

Matilda: Fem myror

Carl-William: Kort eller springnota?

Matilda: Springnota

Mötet väljer in Matilda Karlsson som kassör i A-laget 2022.

Inval av ledamöter
Valberedningen presenterar sin nominering: Julia Lundberg, Oliver Forslund, Daniel
Torbjörnsson och Olof Bähr.

Styret frågar om det är någon som vill motnominerar sig mot ledamoten i A-laget.
Inga motnomineringar.

Samtliga nominerade kommer ner och presenterar sig.

Frågor?

Edvin: Vad är bäst för ett arr, balett simning eller ..?
Daniel: En kombo är trevligt

Sofia: Om du fick 200 kr i PR-budget, hur hade du förvaltat dem?

Julia: Beror på vad det gäller, lite proteinbar att bjuda på efter evenemang.

Elias: Vad behöver du alltid ha med dig i din backpack?

Oliver: En boll

Amanda: I rollen som playboll har du ansvar för cm, vilken är din favorit måttenhet?

Olof: m/s.

Carl-William: Vad är er favoritbar?

Gruppen: Swebar, så länge det är salted caramel, något med choklad.
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Kan mötet välja in Julia Lundberg, Oliver Forslund, Daniel Torbjörnsson och Olof Bähr som
ledamöter 2022?

Julia Lundberg, Oliver Forslund, Daniel Torbjörnsson och Olof Bähr väljs in som ledamöter.

10.2 AØK

Inval av ordförande
Valberedningen presenterar sin nominering: Julia Thorén.
Styret frågar om nomineringar.
Inga motnomineringar.

Julia Thorén presenterar sig.

Frågor?

Clara: Som allsmäktige är det viktigt att ha koll på mos, vad är ditt favoritmos?

Julia: Det är la gött mos elläh.

Lukas: Skulle du hellre be om tillåtelse eller förlåtelse?

Julia: Tillåtelse

Mötet frågar om vi kan välja in Julia Thorén till Allsmäktige 2022.
Mötet väljer in Julia Thorén till allsmäktige i AØK 2022.

Inval av kassör
Valberedningen presenterar sin nominering: Sebastian Mossling
Styret frågar om nomineringar.
Inga motnomineringar.

Sebastian Mossling presenterar sig.

Frågor?

Jonathan: Om du hade haft en piska, vad hade du kallat den för då?

Sebastian: Indiana
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Brian (genom Jennie): Dina vänner är i källaren och gör de de gör, du räknar svampar för
någonting, vad tar du med dig en miniatyr staty av riksdagen, en hatt på sniskan eller
piskan?

Sebastian: Piskan.

Mötet frågar om vi kan välja in Sebastian Mossling till 2022.
Mötet väljer in Sebastian Mossling till A-Kassa i AØK 2022.

Inval av ledamöter
Valberedningen presenterar sin nominering: Agnes Kullberg, Hugo Klintbäck, Astrid
Sandberg, Anna Johansson, Kajsa Holmqvist, Beata Holmlid.
Styret frågar om nomineringar.
Inga motnomineringar.

Frågor?

Hannah: Till Beata, vad är din bästa raggningsreplik för att få en sponsor på fall?

Beata: Oj, önskar folk trevliga tisdagar på tisdagar. Folk brukar bli glada av sånt.

Jennie: Fråga till Agnes, Gillar du korv? Om du har varit ute på stan, vilken affär går du till
då?

Agnes: Ja, skulle gå till närmaste korvmoj.

Vincent: Fråga till Anna, vad läser du när du vill slappna av?

Anna: Läsa om hunger games.

Carro: Fråga till Kajsa, vad är ditt bästa verktyg för att öppna en flaska?

Kajsa: Snusdosa brukar funka.

Ellen: Till Hugo, vad skulle du gyckla till detta russin?

Hugo: Hmm.. Farbrors frejs kit i bakfickan alltid.

Elsa: Fråga till Astrid, vilken av dina dagar tillgängliga ett bakverk är din favorit?

Astrid: Kladdkaka
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Lukas: Fråga till gruppen, vilken sektion hade ni hetsat mest?

Gruppen: I !!

Elsa: Vilket plagg i er garderob känner ni att ni saknar?

Hugo: En overall, en röd.

Jennie: Fråga till Agnes, har du jobbat på bandet?

Agnes: Nä

Mötet frågar om vi kan välja in samtliga nominerade ledamöter till 2022.
Mötet väljer in samtliga nominerade ledamöter i AØK 2022.

10.3 FotA
Inval av ordförande
Valberedningen presenterar sin nominering: Alexander Krokstäde.
Styret frågar om andra nomineringar.
Inga motnomineringar.
Alexander Krokstäde presenterar sig.

Frågor?

Emil: Första fråga, en hel del lunchmöten, hur ska du se till att alla kommer dit?
Andra frågan, kan du imitera det här ljudet? *ljud*

Alexander: Skicka ut en påminnelse dagen innan, annars får jag väl springa runt i alla
ritsalar. *Alexander imiterar ljudet*

Nina: Det är mottagning och du ska fota, gömmer du dig i buske eller frågar?

Alexander: Busken absolut.

Daniel: Hur mycket brukar du zooma in när du tar foton

Alexander: Tillräckligt

Lukas: Segelbåt eller motorbåt.

Alexander: Segelbåt alla dagar i veckan.
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Mötet frågar om vi kan välja in Alexander Krokstäde till ordförande i FotA 2022.
Mötet väljer in Alexander Krokstäde som ordförande i FotA 2022.

Inval av kassör

Valberedningen presenterar sin nominering: Alva Kellström.
Styret frågar om andra nomineringar.
Inga motnomineringar.
Alva Kellström presenterar sig.

Emil: Första frågan (från Bella) Vad gör du om ordförande får lite galna ideer och du känner
bara nej nej nej, vad säger du då?
Andra frågan, en medlem tappar bort kvitton på gurkor till gyckel, hur agerar du då?

Alva: Nej nej nej.
Andra frågan: Jag är ju photoshoppare...

Mötet frågar om vi kan välja in Alva Kellström till kassör i FotA 2022.
Mötet väljer in Alva Kellström i FotA 2022.

Inval av nominering vakant post:
Sofie Fransson självnominerar sig.
Rania Kobeissi självnominerar sig.

Rania Kobeissi lämnar lokalen.
Sofie Fransson presenterar sig.

Mötet ställer frågor:
Nina: Har du jobbat med PR eller någonting liknande tidigare?
Lukas: Vilket är din favorittyp av printer?
Jonathan: Vad kan du tillföra till en grupp?
Nina: Känner du att du har tid för att vara med i en kommitté, särskilt under mottagningen?
Samuel: Känner du att du är duktigt på att prioritera dig själv om det blir för mycket?
Axel: Hur skulle du vilja utveckla dig i en kommitté?
Joel: Om du skulle tipsa om ett instagramkonto, vad skulle du tipsa om då?
Elin: Vad hade du tyckt skulle vara kul med att sitta i en kommitté?

Sofie Fransson lämnar lokalen.

Rania Kobeissi presenterar sig.

Mötet ställer frågor:
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Jonathan: Vad kan du tillföra till en grupp?
Samuel: Har du inblick i vad det innebär att sitta i en komitté?
Lukas: Har du några tidigare erfarenheter som är bra för att sitta i en komitté?
Kalle: Vad intresserar dig och vad hade vart kul med att sitta i fota? Vad får dig att söka?
Nina: Har du tid att vara med/vet du hur mycket tid som krävs?
Ida: Vad känns roligare med just PR-posten?
Viktor: Du sa att du är intresserad av att fota, har du någon tidigare erfarenhet?
Lukas: Har du en favoritprinter?
Gustav: Hade du kunnat tänka dig printa pengar för mig?

Rania Kobeissi lämnar lokalen och väntar utanför med Sofie Fransson.

Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till val.

Sofie Fransson väljs in som NOMINERAD till FotA 2022.

Mötet pausas

Mötet återupptas 19:27

Inval av ledamöter
Valberedningen presenterar sina nominering: Sofie Fransson (nominerad av mötet),  Kalle
edström, Filippa Malmgren, Isabella Börjesson och Djamilla Mamedova
Styret frågar om nomineringar.
Inga motnomineringar.

De nominerade presenterar sig.

Frågor?

Nina: Till Filippa, Pappa eller razzi?

Filippa: Razzi

Wilhelm: Till Isabella, vem bländar bländaren, bländar solen dig?

Isabella: Ah

Viktor till Kalle: Behöver du skärpa till dig?

Kalle: Jag får nog skärpa till mig
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Sandra: Till gruppen, Har ni någon favoritprinter?

Gruppen: Vi har Printern 20 som vår favorit.

Emil: Helst röd mössa, röda vantar eller röda strumpor?

Djamilla: Kan man ta alla?

Mötet frågar om vi kan välja samtliga ledamöter till FotA 22.
Mötet väljer in samtliga ledamöter i FotA 2022.

10.4 A6
Inval av ordförande
Valberedningen presenterar sin nominering: Frida Lindqvist.
Styret frågar om andra nomineringar.
Inga motnomineringar.

Frida Lindqvist presenterar sig.

Frågor?

Otto: Kommer du egentligen från Göteborg?

Frida: Kungälv

Vera: Blir du helst attackerad av en häst lika stor som en anka eller tio hästar lika stora som
ankor?

Frida: Jag är ju tjej, så det känns ju tryggare med häst.

Ida: Som sexmästare kan man behöva kasta ut folk hur långt kastar du?
Demokrati eller diktatur?
Makt eller skapa ny pakt?
Slänga ut eller hänga ut?

Frida: Tillräckligt långt. Demokrati. Pakt om man är en grupp. Slänga ut.

Vera: Som sexmästare kallar du till lunchmöten hur får du alla i A6 att hålla käft?

Frida: Hmm, jag får fundera på den. Kommer på någonting under året.

Mötet frågar om vi kan välja in Frida Lindqvist till ordförande i A6 2022.
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Mötet väljer in Frida Lindqvist som ordförande i A6 2022.

Inval av kassör
Valberedningen presenterar sin nominering: Linnea Darin
Styret frågar om andra nomineringar.
Inga motnomineringar.

Linnea Darin presenterar sig

Frågor?

Elin: Sex kaniner eller tio lax?
Kårkort eller kontokort?
Vask eller gasque?
Din sexmästare har slarvat bort kvittot och hur säger du till hen?
Linnea: Tio lax, kårkort, gasque. *visar sin min*

Hanna: Favoritlåt av Darin?
Linnea: En bädd av rosor, helt klart min favorit.

Lukas: Är du verkligen från göteborg?
Linnea: Eh ja

Mötet frågar om vi kan välja in Linnea Darin till kassör i A6 2022.
Mötet väljer in Linnea Darin som kassör i A6 2022.

Inval av nominering vakant post
Linnea Björkström självnominerar sig.

Linnea Björkström presenterar sig.

Sally: Hur mycket glitter är för mycket glitter?

Linnea: Det finns inte för mycket glitter.

Elin: Varför söker du till A6? Vilken har varit din bästa temafest?

Linnea: Jag tycker väldigt mycket om att arrangera fester. Passar mig personligen väldigt
bra. Enligt de flesta kanske det inte var så bra tema, galna hattar tema, hollywood tema på
födelsedagsfest hade en 50 m lång röd matta.

Elin: Kan du tänka dig låna ut din röda matta till A6?
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Linnea: Eventuellt, den gick sönder på phaddersittningen.

Ida: Det läggs mycket tid på planering utanför skolan hur ser du på det?

Linnea: Känns förståeligt, men som tur är har jag inte så mycket andra fritidsintressen än att
engagera mig i den här sektionen.

Tommy: Hur van är du på att hantera berusade människor? På vilket sätt?

Linnea: Jag har ju en del vänner som haft tendens att dricka lite för mycket. Hålla i håret, visa
till toaletten, hämta vatten och mat. Säger till så att hen inte dricker något mer.

Elin: Vad har du för relation till alkohol?

Linnea: Jag tycker såklart det är kul att dricka, minskat med åren, håller det på en relativt
måttlig nivå. Får se om det ändrar sig.

Gustav:Jag och en kurskamrat ska trycka sedlar, har sätt att det är lite glitter längst ut? Kan
du lösa det?

Linnea: Tyvärr alltså, jag har mycket grejer men tyvärr ingen sedelprint.

Elin: När man arrar gasque så dygnar man typ, hur presterar du när du inte sovit?

Linnea: Om jag är trött och jag har tråkigt samtidigt så är jag nog inte världens roligaste
person, men när jag var med och städade sist så gick det ju jättebra.

Elin: Hur samarbetar du? Hur hanterar du det om personer inte tycker samma? Vill du ofta
har rätt?

Linnea: Jag skulle säga att jag är en anpassningsbar person, sitter i flera grupper och jag
tycker att det fungerar bra. Det är såklart alltid svårt när folk inte tycker samma sak, men man
får försöka se det från olika håll. Ja om jag känner väldigt starkt, men då bör jag också ha
goda argument för min sak.

Inval av ledamöter
Valberedningen presenterar sina nominering: Gabriel Weber, Hanna Ollila, Clara Edblom,
Josefine Maqtari och Jakob Fajersson. Även Linnea Björkström.
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Styret frågar om andra nomineringar.
Inga motnomineringar.

Frågor?

Hugo: Fråga till Jakob, du är fast på en öde ö och det har gått tre dagar. Det är dags att
bygga en flotte, vad använder du silver eller LoB-tejp.

Jakob: Kan man inte använda sporttejp? Silvertejp isåfall. Sextejp.

Tommy: Tiill jakob, Du försöker tejpa upp någon alternativ. 1- Bra argument, 2- tejpar upp dig
själv först eller 3- bara kör.
Jakob: Jag tejpar nog upp mig själv först.

Moa: Fråga till josefin, skratt eller spratt? Gyckla eller cykla? Joan elle  Louise? Vad är ditt
bästa partytrick?

Josefine: Skratt, gyckla, joan. Jag vet att jag hade någonting men jag kommer inte ihåg, jag
kan skratta.

Emma: Clara, vad är din favoriträtt? Min favoriträtt är gasque-lasagne, vad är din bästa
bortförklaring till att inte servera den.

Clara: Kladdkaka. Om det är kött?

Ida: Vad är det bästa pappersformatet a3, a4 eller a6?

Gabriel: A6 såklart

MAttias: Du har en viktig post hur viktig är du?

Josefine: Viktigast av alla.

Elin: Som Pr är det bra att göra bra pr även för sig själv vad är din bästa raggningsreplik.

Gabriel: Nej

Jesper: Till Hanna, viktigt har koll cider och öl. Vilken låt hade du valt i karaoke rummet?

Hanna: Glassigt med Mange Smith.

Hugo: Du har möjlighet att vara med i ett sextape, står du bakom framför eller stannar du
hemma?
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Jakob: Jag stannar nog hemma då.

Mötet frågar om vi kan välja in samtliga ledamöter i A6 2022.
Mötet väljer in samtliga ledamöter till i A6 2022.

10.5 PubA
Inval av ordförande
Valberedningen presenterar sin nominering: Sofia Ingvarsson
Styret frågar om andra nomineringar.
Inga motnomineringar.

Sofia Ingvarsson presenterar sig.

Frågor?

Moa: Hur bra är du på att steppa? och om vi kan få ett smakprov?

Sofia: Jag har inte rätt skor på mig för tillfället, annars hade jag jättegärna.

Axel: August eller Strindberg?

Sofia: Strindberg

Axel: Vad skulle du göra för att klappa en silverfisk medhårs?

Sofia: Fånga den hade jag börjat med.

Mötet frågar om vi kan välja in Sofia Ingvarsson  till ordförande i PubA 2022.
Mötet väljer in Sofia Ingvarsson som ordförande i PubA 2022.

Inval av kassör
Valberedningen presenterar sin nominering: Sandra Perovic
Styret frågar om andra nomineringar.
Inga motnomineringar.

Sandra Perovic presenterar sig.

Frågor?

Oskar: Hur bra är du på att bokföra?
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Sandra: Det löser jag nog.

Samuel: vad gör du med en kassa med pengar?

Sandra: Investerar dom i Röda rummet.

Astrid: Kan du demonstrera ditt bästa arg-face?

Sandra: *Visar arg-face*

Oskar: Vad är ett rimligt kilopris på ost?

Sandra: Under hundringen skulle jag säga.

Helge: Vad är det bästa, en svart eller vit kassa?

Sandra: Bäst att hålla den vit

Samuel: Om du köper nya solstolar, hur länge tycker du att stolarna ska hålla?

Sandra: Om dom håller en kväll så är jag nöjd.

Emil: Hur säljer du in en äskning till styret för jonglörbollar i äkta guld?

Sandra: Börjat att förklara att det inte är äkta guld.

Mötet frågar om vi kan välja in Sandra Perovic  till kassör i PubA 2022.
Mötet väljer in Sandra Perovic som kassör i PubA 2022.

Inval av nominering till vakant post (ToAstmaster)
Ruxandra Lordache, Emanuel Norrelgen, Noah Künstlicher, Sofia Sjöberg, Alfred
Helander,

Alla självnominerade lämnar lokalen förutom Sofia Sjöberg. Sofia Sjöberg presenterar sig.

Frågor:
Moa: Vad tror du att du kan tillföra till gruppen?
Ida: Det läggs mycket tid, hur mycket tid har du att lägga på komittén?
Peter: Hur hanterar du miljöer när det förekommer mycket alkohol och det förekommer
mycket berusade människor?
Axel: Hur skulle du vilja utveckla komittén under ditt år?
Ludvig: Vad är din paradrätt?
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Cecilia: Hur hanterar du stress?

Emanuel Norrelgen presenterar sig.

Frågor:
Peter: Vad tror du att du skulle kunna tillföra i den här kommitté?
Cecilia: Hur skulle du säga att du är med berusade människor och skulle du klara av att sätta
ner foten och säga nej? Om det skulle bli en hetsig stämning, vad hade du sagt då?
Moa: Hur hanterar du stress, innan under och efter pubrunda? och hur resonerar du kring
stress med tanke på skolan också?
Axel: Hur skulle du vilja utveckla komittén?

Alfred Helander presenterar sig.

Frågor:
Peter: Vad tror du främst du kan tillföra till komittén?
Moa: Hur resonerar du kring stress om det blir mycket att göra innan och efter pub, hur
reagerar du på stress?
Hugo: Vad är det första du kommer lägga till på menyn i Röda?
Cecilia:  Hur skulle du säga att du hanterar miljöer där det finns mycket alkohol?
Moa:Hur fungerar du i grupp?  Vilka egenskaper har du som passar bra?
Axel: Hur skulle du vilja utveckla komittén under ditt sittande år?
Elin:Vad har du för erfarenheter som jobb eller erfarenheter av att hanterat fulla människor?

Ruxandra Lordache presenterar sig.

Frågor:
Moa: Vad har du för egenskaper som gör att du skulle passa i PubA och i den här gruppen?
Peter: Hur hanterar du miljöer där det säljs och förtärs mycket alkohol, där du kanske
behöver säga den till även vänner och folk du känner?
Cecilia: Hur skulle du känna att du är i miljöer med mycket stress?
Ludwig: Har du några tidigare erfarenheter inom restaurang t-ex som kan vara bra i rollen
som toastmaster?
Axel: Hur skulle du vilja utveckla kommittén under ditt sittande år?
Ida: Känner du att du har tiden som behövs för att lägga ned på en kommitté?
Peter: En liten följdfråga på alkoholhanteringen, vad skulle du göra om någon går över
gränsen?

Bingjie Hu presenterar sig.

Frågor:
Moa: Vad tror du att du kan tillföra gruppen i form av egenskaper och erfarenheter?
Axel: Hur skulle du vilja utveckla komittén under ditt sittande år?
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Oskar: Under pubar har vi ansvar för att servera alkohol på ett ansvarsfullt sätt, hur hanterar
du att behöva säga nej till personer?
Peter: Att sitta i en komitté tar mycket tid, hur hanterar du perioder med mycket stress?
Moa: Hur funkar stressen med tanke på skolan eller andra fritidsintressen?
Peter: Hur hanterar du om saker inte går som du vill eller blir annorlunda?
Ludvig: Har du några erfarenheter, utöver lagmatning hemma, som passar till posten?

Noah Künstlicher presenterar sig.

Frågor:
Axel: Hur skulle du vilja utveckla kommittén under ditt sittande år?
Ellinor: Känner du att du har någon erfarenhet eller liknande som du kan tillföra i PubA som
grupp?
Moa: Hur hanterar du miljöer med alkohol och berusade människor?
Moa: Hur känner du inför att säga nej för eventuella vänner och bekanta som fått serverat sig
för mycket?
Oskar: Hur mycket tid har du att lägga i kommittén? Känner du att du har den tiden?
Daniel: Vad är din favorit tallrik, kebabtallrik eller skaldjurstallrik?
Oliver: Om du skulle lägga till en rätt på menyn på Röda Rummet, vad skulle det vara då?

Den sista självnominerade lämnar och mötet öppnar upp för diskussion.

Mötet går till omröstning

Alfred Helander nomineras av mötet till PubA 2022.

Inval av ledamöter
Valberedningen presenterar sina nominering: Molly Sommansson, Hilda Sjöqvist, Otto
Mattson, Philip Nilsson, Ludvig Borgenstam. Även Alfred Helander som nominerats av mötet.
Styret frågar om andra nomineringar.
Inga motnomineringar.

Frågor:

Philip: Till Philip, kommer du verkligen från Göteborg?

Philip: Söder om Göteborg, Kungsbacka.

Joel: Som nyckelpiga är det viktigt att hålla koll på nycklar och nyckelkort, vad är ditt tips?

Philip: Jag tappar alltid bort mina nycklar så ta inte tips från mig.
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Peter: Fråga till Alfred, hur mycket ost är för mycket ost?

Alfred: Bra fråga, så länge det inte är ost på utsidan så är det lugnt tror jag.

Peter: Vad är det bästa kilopriset på ost?

Alfred: Max? 150 kr/kg.

Cecilia: Till Molly, om du vill köpa in en betongblandare som drinkblandare, hur säljer du in
detta till finansmintertsern (kassören?)

Molly: Desto fler drinkar man kan göra samtidigt desto bättre, också kul att se.

Moa: Hur kommer man på bästa sätt undan städningen i Röda Rummet?

Gruppen: Somna är ett säkert kort. Man kan också gå hem annars.

Ludwig: Fråga till Hilda, hade du valt marknadsföring eller propaganda?

Hilda: Propaganda

Ellinor: Om du får för dig att vilja gjuta ett konstverk, och får betong över, vad gör du med
den?

Otto: Tänker Mollys blandare och gör ett rejält beer pong-bord.

Axel: Hur länge kan du hålla dig i luften?

Ludvig: *Hoppar*

Axel: Hur visar du din kärlek?

Ludvig: Tycker inte om kramar egentligen men gillar att överösa människor med fina ord.

Daniel: Till Otto, hur försvarar du en boll bäst? Till Molly, favoritöl?

Otto: Oj, tänker att man måste ha en trogen jonglör precis utanför dörren.

Molly: Den som dricks i after skin med sina kompisar.

Ludwig: Tycker ni det är rimligt att toastmastern tvingar hela kommittén att putsa alla glas?

Axel: Vad kastar du, blå eller röd keps?
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Ludwig: Blandar, kör lila.

Astrid: Till Molly, kommer det komma ett år, då PubA har en drink på menyn som heter
Armeringsjärn?

Molly: Jag ska göra allt för att lösa det.

Axel: Vill du göra en enkel skalär, dubbel skalär eller en trippel skalär?

Ludwig: Trippel skalär.

Mötet frågar om vi kan välja samtliga ledamöter till PubA 2022.
Mötet väljer in samtliga ledamöter i PubA 2022.

11. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

12. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet förklarades avslutat kl. 22.40
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Namn Filippa Arnås, A3

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.
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