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1. PRELIMINÄRER

1.1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet förklarades öppnat kl.17:38 av sektionsordförande. 

1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Till mötesordförande valdes Cecilia Lindersson enhälligt. 
Till vicemötesordförande valdes Hannah Wahlberg enhälligt. 

1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Till mötessekreterare Peter Stanek Sörner valdes enhälligt. 

1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Till justerare valdes Charlotta Blom och Hilda Olin. 

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. 

Föreslår att lägg Arkipelagos bokslut/verksamhetsplan sist. Godkänns. 

1.8. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Föregående mötesprotokoll tas upp på nästa möte. 



ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN  |  CHALMERS STUDENTKÅR 5 MAJ 2022 

A-SEKTIONEN A-AT-STYRET@LISTS.CHALMERS.SE SVEN HULTINS GATA 6 

CHALMERS STUDENTKÅR HTTP:/ /WWW.A-SEKTIONEN.SE/ 412 58 GÖTEBORG 

1. PRELIMINÄRER 
1.1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet förklarades öppnat kl. 17:38 av sektionsordförande. 

1.2. VAL AV 

1.2.1. MÖTESORDFÖRANDE 

Till mötesordförande valdes enhälligt. 

1.2.2 VICE MÖTESORDFÖRANDE 

Till vice mötesordförande valdes enhälligt. 

1.2.3. MÖTESSEKRETERARE 

Till mötessekreterare valdes enhälligt. 

1.2.4. TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Till justerare tillika rösträknare valdes. 

1.3. JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Närvarolista skickades ut för påskrift. 

1.4. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

Mötet befanns enhälligt vara behörigt utlyst. 

1.5. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Föregående mötesprotokoll finns på hemsidan. 

2. FASTSTÄLLANDE AV MÖTESORDNING 
Mötesordförande redogör för mötesordningen.

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen fastställdes.

4. ADJUNGERINGAR 
Julia Magnusson, Sarah Damgaard, Victoria Hansson och Mats Ander adjungeras in med närvaro och
yttranderätt.

5. MEDDELANDEN 
5.1. INFORMATION FRÅN PROGRAMANSVARIGA 

Mats: Börjar med att presentera sig och tacka alla aktiva i sektionen. Förhandlingar 
mellan programmen och institutionen pågår. Förklara hur strukturen med program och institutioner ser 
ut. Arbetar med att utveckla A-kandidaten. Tittar på hur man kan samverka mer mellan programmen. 
Jobbar med budget för året. Programmbudgetten samma som förra året. Ny betalningsmodell som 
försenat budgetarbetet. Har lyckats få igenom att programmen kan behålla designtillägget. Ska gå till 
mer handledningstimmar. Ser ut som om det ska gå igenom. Mats förordnande går ut nu i år efter att 
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ha suttit som PA i tre år. Ska försöka få förlängning. Önskar att alla ska svara på kursenkäter. Det är 
underlaget för att arbeta med långsiktiga arbetet med kurser. A och AT-programmet har tidigare 
bekostat ritsalsvåningen. Studiereseresurserna kommer inte längre kunna tas från kurser, utan kommer 
istället komma från designtillägget. Studieresor som ligger inom kurs bekostas av kursbudgeten. Om 
det finns medel över ser Mats positivt på att föra in de pengarna i studieresefonden. Troligtvis inte lika 
stora medel som tidigare som kan föras över. Pengarna ligger nu på institutionen istället för på 
programmen. För och nackdelar med den nya modellen där pengarna betalas ut till institutionen istället 
för till programmen.  
Mats drar en anekdot.  
  Meta: Presenterar sig. Håller på att utveckla både kandidaten och mastern. Pratade 
med prefekten om det. Vill blanda in eleverna mer i utvecklingen av utbildningen. Jobbar med 
integration både mellan de två kandidaterna och mellan kandidaten och mastern. Tar informationen på 
engelska. Dålig sammanhållning mellan kandidaten och mastern. Kan kontakta henne direkt eller 
genom utbildningsutskotten. Berättar om utvecklingen av canvas-sidan för A-kandidaten. 

5.2. INFORMATION FRÅN KÅRLEDNINGEN 

Albert från kårledningen kommer med information från kåren. Sektionens kårkontakt. Har kontakt 
med högskolan samt sektioner och hanterar studierelaterade frågor.  
Informerar om kårens nyhetsbrev som släpps i slutet av varje månad, skickas till studentmailen, ej 
längre till privata mailadresser. Påminner om att betala medlemsavgiften. Annars funkar inte 
accesskort och en får ej delta i olika evenemang.  
Kåren har också olika poster att fylla, bl.a. OFC.  
Söker även 2 personer till Chalmers anställningskommité. Ansvar för att studenters åsikter kommer 
fram i frågor som rör anställningar av lärare och professorer. Är man intresserad kan man höra av sig 
till Albert. 
Söker även teknologstudenter till bolagsstyrelser. Maila kårens valberedning vid intresse. 
Informerar även om den nya kårappen, “Chalmers studentkår” där man bl.a. kan ladda kårkort, se 
evenemang osv. 

5.3. INFORMATION FRÅN A-STYRET 

SAMO Isabell presenterar sig och förklarar sin roll i sektionsarbetet, ansvar för fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö. Uppmuntrar att hellre söka för ofta än för sällan samt om hennes tystnadsplikt.  
Drar igenom olika stöd som Chalmers erbjuder. Kurator, skolpräst, studievägledare, 
studenthälsovården “Feel good”. Enheten Trygg på Chalmers finns om man vill rapportera 
trakasserier, anonymt eller icke-anonymt, Isabell kan vara med som stöd i detta om det önskas.  

6. INVAL 
 6.1. AMU 

 
Rebecka kassör 
LLuc ledamot 
Eylül Aslan vice-ordförande 
Leo fotograf 
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Lemi vice-ordförande 
Gunnar ordförande 
Vill jobba med att integrera mastern och kandidaten mer. Hannah berättar om sektionsrådet. De flesta 
studenterna på mastern pratar inte svenska. Berättar om sin verksamhet.  
Kan vi gå till val? 
Gunnar väljs in som ordförande 
Eylül Aslan och Lemi väljs in som vice-ordförande 
Rebecka väljs in som kassör 
Lluc väljs in som ledamot 
Leo väljs in som fotograf 

7. VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RESULTAT OCH ANSVARSBEFRIANDE 
7.1. A-STYRET 

Charlotta går igenom verksamhetsberättelsen för A-styret 21/22.  Julia går 
igenom bokslutet för A-Styret 21/22. 
Emanuel går igenom hur studierese-resursen fungerar. Revisorerna har inga 
kommentarer och yrkar på ansvarsbefrielse 
Mötet beslutar att ansvarsbefria A-Styret 21/22 

7.2. AUU 

Godkänns att handlingarna hanteras. 
Ordförande för AUU 21/22 hälsar genom kassör 21/22 Sara Nihad som går igenom 
verksamhetsberättelsen för AUU 21/22. 
Sara Nihad går igenom den ekonomiska berättelsen för AUU och balansräkningen. Kommenterar ett 
fel på 0.20 kronor.  
Revisorerna har inga kommentarer och yrkar på ansvarsbefriande av AUU 21/22. 
Mötet beslutar att ansvarsbefria AUU 21/22 

7.3. ATU 

Philip Nilsson ordförande i ATU 21/22 går igenom verksamhetsberättelsen för ATU 21/22. 
Bingjie Hu kassör ATU 21/22 går igenom den ekonomiska berättelsen för ATU 21/22. 
Revisorerna har inga kommentarer och yrkar på ansvarsbefriande av ATU 21/22. 
Mötet beslutar att ansvarsbefria ATU 21/22. 

7.4. JA 

Ordförande 21/22 Victoria Hansson  presenterar verksamhetsberättelsen för JA 21/22 och Kassör 
21/22 Sofia Lindell presenterar den ekonomiska berättelsen för JA 21/22.  
Revisorerna har inga kommentarer och yrkar på ansvarsbefriande av JA 21/22. 
Mötet beslutar att ansvarsbefria JA 21/22. 
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7.5. FLORA 

Jordförande 21/22 Emmanuel Murray går igenom verksamhetsplanen och den ekonomiska berättelsen 
får FlorA 21/22. Toste, sekassör 21/22 kunde inte närvara.  
Revisorerna har inga kommentarer och yrkar på ansvarsbefriande av FlorA 21/22. 
Mötet beslutar att ansvarsbefria FlorA 21/22. 

7.6. FIKA 

Elsa Jansson, ordförande FikA 21/22, går igenom verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 
FikA21/22. Kassör för FikA 21/22 kunde inte närvara. 
Revisorerna har inga kommentarer och yrkar på ansvarsbefriande av FikA 21/22. 
Mötet beslutar att ansvarsbefria FikA 21/22. 

7.7. ARKIPELAGO 

Minna Olsson, ordförande Arkipelago 21/22 går via Zoom igenom verksamhetsberättelsen samt den 
ekonomiska berättelsen för Arkipelago 21/22. Kassör 21/22 kunde inte närvara. 
Revisorerna har inga kommentarer och yrkar på ansvarsbefriande av Arkipelago 21/22. 
Mötet beslutar att ansvarsbefria Arkipelago 21/22. 
 

8. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 

8.1. AUU 

Sektionsmötet godkänner att lägga till AUU:s verksamhetsplan och budget till dagordningen. 
Ordförande Freja Bergdahl presenterar verksamhetsplan för AUU 22/23. 
Kassör Alva Kellström presenterar budget för AUU 22/23.  
Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsplan och budget med reservation för kommenterad 
ändring för AUU 22/23 till handlingarna.  
 

8.2.ATU  

Ordförande Philip Holmberg presenterar verksamhetsplanen för ATU 22/23 
Kassör Wojciech Chrystowski presenterar budgeten för ATU 22/23. 
Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsplanen och budgeten för ATU 22/23 till handlingarna. 
 

8.3. ARKIPELAGO 

Ordförande Jenny Esbjörnsson går igenom verksamhetsplan för Arkipelago 22/23. 
Kassör Gustaf Adolfsson går igenom budget för Arkipelago 22/23.  
Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsplanen och budgeten för Arkipelago 22/23 till 
handlingarna. 
 

8.4. JA 

Ordförande Hilda Sjöqvist går igenom verksamhetsplan för JA 22/23. 
Kassör Hilda Olin går igenom budget för JA 22/23.  
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Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsplanen och budgeten för JA 22/23 till handlingarna. 
 

8.5. FLORA 

Jordförande Peter Stanek Sörner går igenom verksamhetsplan för FlorA 22/23. 
seKassör Joel Bergquist går igenom budget för FlorA 22/23.  
Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsplanen och budgeten för FlorA 22/23 till handlingarna. 
 

8.6. FIKA 

Ordförande Johanna Bjurek går igenom verksamhetsplan för FikaA 22/23. 
Kassör Isabella Landtreter går igenom budget för FikaA 22/23.  
Sektionsmötet beslutar att lägga verksamhetsplanen och budgeten för FikaA 22/23 till handlingarna. 

9. PROPOSITIONER 
9.1 VERKSAMHETSPLAN A-STYRET 

Cecilia Lindersson föredrar propositionen och yrkar på att godkänna propositionen om A-styrets 
verksamhetsplan i sin helhet. 
 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut 
 
Mötet beslutar 
att 
godkänna verksamhetsplanen för A-Styret 22/23 i sin helhet 
 

9.2 BUDGET A-STYRET 

Bingjie Hu och Joel Bergquist föredrar propositionen och yrkar på att godkänna propositionen 
angående A-Styrets budget i sin helhet. 
 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut 
 
Mötet beslutar 
att 
godkänna budgeten för A-Styret 22/23 i sin helhet 
 

9.3. PROPOSITION OM UTÖKAT SEKTIONSRÅD OBS! FÖRSTA LÄSNINGEN 

Cecilia Lindersson föredrar propositionen och yrkar på att godkänna propositionen om utökat 
sektionsråd i sin helhet. 
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Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
Fråga om detta är ett tillägg till de nuvarande mötena eller ska ersätta något? 

Detta är ett nytt möte, så de nuvarande finns kvar 
Fråga om den utökade arbetsbelastningen på vice ordförande i A-Styret är rimligt? 

Ja, som vi ser på det 
Hur kommer invalsprocessen påverkas? 

Vi vill ha med ordföranden i kommiteer så att de också har en röst i frågan. Sektionsrådet kan 
bara välja in ledamöten.  

Valberedningen: Blir ingen skillnad till hur det ser ut idag. Blir bara så att kommiteerenas 
ordförande också har en röst. 

Ledamotsposter i kommitteer brukar fyllas på under sektionsmöten, så sittande kommitteer 
kommer i dagsläget fortfarande inte kunna välja in sina efterträdare. 

Filippa: Men med denna ändring kommer det finnas underlag i stadgarna för kommitteer att 
välja in sina efterträdare 

Denna möjlighet har utskotten redan idag 
Filippa: Utskotten brukar inte fyllas, så blir en annan situation 
Olle: Yrkar på utverdering inför andra läsningen 
Lotta: Utskotten sitter fortfarande också i sektionsråde, så kommitteerna kommer fortfarande 

inte ha majoritet för att välja in sina efterträdare. 
Victoria: Undersöka om en stadgeändring krävs för att skapa ett ökat samarbete mellan 

kommitéer och utskott. Vidare kommentar att utskotten har ett större utbildningsmässigt ansvar än 
kommittéer.  

Frågor om förtydligande av propositionen uppkommer. 
Olle lägger fram förslaget att godkänna propositionen med yrkande att styret 

undersöker konsekvenserna kring sektionsrådets invalsmakt. Tar tillbaka yrkandet.

Lotta förklarar hur ett beslutsfattande kring frågan går till.  

Ellinore yrkar på att debatten bordläggs.
Cecilia lägger fram förslaget att A-Styret jämkar sig med att bordlägga förslaget 

Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut 

Mötet beslutar 
att 
bordlägga prepositionen till sektionsmöte 2 

10. MOTIONER 10.1. MOTION 1 - VALBEREDNINGEN 

Emil Sundström presenterar valberedningens första motion. Inga frågor 
Cecilia läser upp A-Styrets yttrande och yrkar på ändringen av motionen som A-Styret lagt fram.
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Frågor: 
Clara: När skulle A-Styret gå in i detta fall? 
Cecilia: Om det finns en korrupt valberedning. 
Clara: Borde meningen vid meningsskiljaktigheter ändras så att det blir tydligare? 
Joel: Tanken är inte att Styret ska gå in vid mindre meningsskiljaktigheter, utan om disskutionen inte 
fungerar alls. Vi lägger inte till något, utan behåller formuleringen som redan finns.  
Clara: Ska man inte då göra ett tillägg som förtydligar detta? 
Victoria: Gäller detta endast kommitteer eller utskott också? 
Clara: Den paragraf som ändras gäller bara kommitteer.  
Peter: Det vi vill ha är bara ett säkerhetsnät, inte att Styret kan gå in utan anledning 
Philip: Innebär det att Styret har sista ordet vid nomineringar? 
Joel: Stadgarna står fortfarande över, så valberedningen har fortfarande som uppgift att nominera 
kandidater. 
Lotta: Vid frågor om hur stadgar ska tolkas kan kårens inspektor kontaktas. Inspektorn har alltid sista 
ordet vid meningsskiljaktigheter av tolkningar. 
Olle: Ändringen som föreslås tar upp en viktig aspekt. 
Streck i debatten  
 
Mötet går till beslut. 
Mötet väljer att godkänna motionen utifrån ändringsyrkandet 
 
 10.2. MOTION 2 - VALBEREDNINGEN 

Emil presenterar motion 2 från Valberedningen. Rör en uppdatering kring att reglementet ska följa 
praxis på sektionen.  
Styret yrkar på att godkänna motionen i sin helhet.  
Inga frågor på motionen kommer upp. 
Sektionsmötet godkänner motionen i sin helhet. 

11. ÄSKNINGAR 

12. ÖVRIGA FRÅGOR 

 12.1 ÖVRIG FRÅGA ANGÅENDE SEKTIONSHELGON 

KOMMER SENARE…. 

 12.2 ANDRA ÖVRIGA FRÅGOR 

 

13. MÖTETS AVSLUTANDE 
Mötet förklarades avslutat kl 20:51 av mötesordförande. 
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MÖTESSEKRETERARE  

 

  Namn               Peter Stanek Sörner, A-Styret 
 
   Underskrift  _______________________________________ 
 

     Göteborg den 28/9-22    
 

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   
 
 
  Underskrift  _______________________________________ 

 
Göteborg den    

 
  Namn   
 
 

      Underskrift       _______________________________________  
   

Göteborg den    
 
 
 

Inofficiellt: 
 

10/10-22

Charlotta Blom

10/10-2022
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