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Protokoll Vårterminsmöte 2022 
Tid: Tisdag 12 april 2022 kl. 17.15(..) 

Plats:  Kårhusets aula 

 

§ Ärende        Åtgärd      Bilaga 
 

§0 Genomgång av mötesteknik och mötesformalia   Information  1 

 Talman Filip Rydgren går igenom mötesformalia kl. 17.20. 

 

§1 TFMÖ         Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren förklarar mötet öppnat kl. 17.22. 

 

§2 Val av mötessekreterare     Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren yrkar på  

att välja Elin Cardell till mötessekreterare. 

 

Mötet beslutade  

att bifalla yrkandet. 

 

§3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare   Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren yrkar på  

att välja Pontus Sjöstrand och Hugo Björling till justeringsmän tillika rösträknare. 

 

Mötet beslutade  

att          bifalla yrkandet. 

  

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande    Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren yrkar på  

att mötet är behörigt utlyst. 

 

Mötet beslutade  

att bifalla yrkandet. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1xcluYEaK1E5gwIJGSAMSTbAPEM3Fugq4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17bqkt4nv3WBW1r_YrmleT0Tt9MozQyif?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xcluYEaK1E5gwIJGSAMSTbAPEM3Fugq4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17bqkt4nv3WBW1r_YrmleT0Tt9MozQyif?usp=sharing
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§5 Fastställande av föredragningslista    Ordningsfråga  0 

Talman Filip Rydgren förtydligar att posterna Sångarstridsphørmän och Alumniansvariga ska 

väljas in av Styrelsen på ett Styrelsemöte. Eftersom det inte finns några förslag på 

kandidater från Valberedningen kommer det finnas möjlighet att spontankandidera på 

Styrelsemöte den 4 maj kl. 12.15. 

 

Talman Filip Rydgren förtydligar att handlingen Motion angående ändring i policydokument 

angående sektionens informationsspridning inte lämnades in sent men att Styrelsens 

motionssvar kom in sent. 

 

Styrelsen har lämnat in ett yrkande på att stryka punkten fyllnadsval av Alumniansvarig. 

 

Mötet beslutade  

att bifalla yrkandet. 

 

Styrelsen har lämnat in ett yrkande på att ta upp den sena handlingen Motion angående 

äskning till Korvlunch med Seniors sist i mötet i mån av tid. 

   

 Mötet beslutade  

att bifalla yrkandet. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna dagordningen med ovanstående ändringsyrkanden. 

 

§6 Adjungeringar       Beslut    

Talman Filip Rydgren yrkar på  

att  samtliga närvarande som ej är medlemmar av Maskinsektionen inom TLTH ska 

adjungeras med yttrande- och yrkanderätt. Vidare råder rösträtt till samtliga 

medlemmar av Maskinsektionen inom TLTH som är fysiskt närvarande och har 

tilldelats en personlig röstningskod. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

   

§7 Datum för justering av protokoll     Information   

Talman Filip Rydgren yrkar på 

att protokollet ska vara justeringsmännen till handa senast den 4 maj 2022 

att protokollet ska vara färdigjusterat senast den 10 maj 2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1uDf5aMo53AAOV92ZQY2r1J3zaUB_Tqeq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uDf5aMo53AAOV92ZQY2r1J3zaUB_Tqeq?usp=sharing
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att protokollet ska offentliggöras senast den 12 maj 2022 

att eventuella stadgeändringar ska skickas till Fullmäktige på Teknologkåren senast den 

16 maj 2022. 

 

§8 Meddelanden       Information   

Talman Filip Rydgren informerar om att alla som närvarar på hela mötet kommer få ett 

traditionsenligt ölglas. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar för Information från Kåren. Ingen från Kåren är närvarande 

just nu. Talman Filip Rydgren yrkar på att låta Kåren ge information senare i mötet ifall de 

dyker upp. 

 

§9 Entlediga inspektor      Beslut    

Sektionsordförande Melinda Allgurén tackar avgående Inspektor Jan-Erik Ståhl med en 

blombukett för de år han suttit som Inspektor. 

 

Jan-Erik Ståhl tackar för sig och berättar att han har många minnen att dela med sig av. Han 

var Inspektor för Industriell Ekonomi till en början, men blev år 1998 Inspektor för 

Maskinsektionen. Under åren har det skett en hel del både tråkiga och positiva händelser. 

Bland de roliga är Sångarstriden och när sektionen ”skräpat ned för mycket i huset”. 

 

Mötet beslutade 

att entlediga Jan-Eric Ståhl som Inspektor för Maskinsektionen inom TLTH. 

 

§10 Tillsätta ny inspektor      Beslut    

Sektionsordförande Melinda Allgurén välkomnar Christer Fureby. Christer presenterar sig. 

Han är professor i Värmeöverföring på Institutionen för Energivetenskaper och kommer 

från Helsingborg. Han gick Väg-och Vattenbyggnad på LTH och har pysslat med lite av varje 

sedan dess, men brinner för simuleringar. 

 

Mötet beslutade 

att välja Christer Fureby till ny Inspektor för Maskinsektionen inom TLTH. 

 

§11 Verksamhetsberättelse      Information  2 

Sektionsordförande emeritus Malte Carmén presenterar verksamhetsberättelsen för 

verksamhetsåret 2021 och svarar på frågor.  

 

Valberedningsledamot Frida Lindbom påpekar att NollUs del av verksamhetsberättelsen 

inte finns med i den bilaga som hänvisas till i handlingarna. Talman Filip Rydgren svarar att 

https://drive.google.com/drive/folders/1Kbyz_8m2sVpulm7ZatSiVMFqjVKkiwdz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kbyz_8m2sVpulm7ZatSiVMFqjVKkiwdz?usp=sharing
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han ej fått den uppdaterade versionen av Verksamhetsberättelsen skickad till sig. 

Den kommer att publiceras i mappen med handlingarna i efterhand. 

 

§12 Revisionsberättelse för 2021     Information  3 

Revisor emeritus Axel Björnberg presenterar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 

2021. 

 
§13 Fastställande av 2021 års balansräkning    Beslut   4 

Skattmästare emeritus Mary-Lynn Kawmi presenterar balansräkningen för 2021 och svarar 

på frågor. 

 

Socialt Ansvarig Arvid Hjortsberg frågar angående budgetposten Examensbankett och vad 

det beror på att kostnaderna för den blev lägre än budgeterat. Detta med tanke på att det, 

under det extrainsatta Sektionsmötet vårterminen 2021, beslutades om att revidera denna 

budgetpost för att tillåta banketten att gå med förlust. Mary-Lynn Kawmi förklarar att det 

sannolikt berodde på att pandemin bromsade planerna och eventuellt att inte alla kvitton 

lämnats in. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna 2021 års balansräkning. 

 

§14 Frågan om ansvarsfrihet      Beslut                   

 Talman Filip Rydgren öppnar för diskussion.  

 

Mötet beslutade 

att ansvarsbefria Styrelsen 2021. 

 

§15 Förslag till resultatdisposition av resultatet 2021   Beslut   5 

Skattmästare emeritus Mary-Lynn Kawmi presenterar sitt förslag till resultatdisposition av 

resultatet 2021. Förlaget är uppdaterat eftersom mer pengar hittades efter att handlingen 

skickades in. Den summa som hittades vill Mary-Lynn lägga i jubileumsfonden. 

 

  Mary-Lynn Kawmi svarar på frågor. 

 

§15.1 Svar till resultatdisposition av resultatet 2021      5 

Skattmästare Carl-Johan Stambolovski presenterar Styrelsens svar till förslaget. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna det presenterade förslaget till resultatdisposition av resultatet 2021. 

https://drive.google.com/drive/folders/13T-KTFhGTwW7sTB31Z2rrlStt8nRCtEH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10JvQOPR5AVtBJThVZIDIlMOOqeSs0yF3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEB8QmcUpurnHUUohvUn8VTKP-7YE9YA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEB8QmcUpurnHUUohvUn8VTKP-7YE9YA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13T-KTFhGTwW7sTB31Z2rrlStt8nRCtEH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10JvQOPR5AVtBJThVZIDIlMOOqeSs0yF3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEB8QmcUpurnHUUohvUn8VTKP-7YE9YA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEB8QmcUpurnHUUohvUn8VTKP-7YE9YA?usp=sharing
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§16 Revidering av 2022 års budget     Beslut   6 

Skattmästare Carl-Johan Stambolvski presenterar Styrelsens förslag till revidering av 2022 

års budget och svarar på frågor.  

 

Seniorsledamot Pontus Sjöstrand frågar angående budgetposten Jubileumsbal och om 

tanken är att den föreslagna budgeten ska täcka samtliga intäkter och kostnader för balen 

eller enbart de som förekommer i år. Carl-Johan Stambolovski svarar att det är svårt att 

förutsäga hur stor del av kostnaderna som kommer att hamna på nuvarande respektive 

nästa år. Styrelsen har därför valt att ha med hela den tänkta budgeten för Jubileumsbalen i 

årets budget.  

 

Revisor Arild Nilsson frågar vad Aspia innebär för sektionens revisorer. Carl-Johan 

Stambolovski svarar att Aspia inte kommer att påverka deras jobb. Revisorerna kommer att 

göra en intern granskning medan Aspia gör en extern granskning. 

  

Diskussion förs kring förslaget. Under diskussionen lyfter Sektionsordförande Melinda 

Allgurén att om Styrelsens budgetförslag godkänns, godkänns också att företaget Aspia 

anlitas för att hjälpa till med Sektionens bokslut. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna den reviderade budgeten för 2022. 

 

Representanter från Kåren är nu på plats. Utbildningsansvarig för interna frågor Axel Syrén och 

Näringslivsansvarig Linnea Jungestad presenterar sig. De informerar bland annat om sektionerna 

och vilka heltidare som sitter idag samt vilka heltidarposter som är vakanta. Kårstyrelsens poster 

presenteras också. Axel Syrén välkomnar frågor antingen nu eller när som helst. 

 

§17 Fastställande av Verksamhetsplan    Information  7 

Sektionsordförande Melinda Allgurén presenterar verksamhetsplanen som Styrelsen tagit fram för 

år 2022. 

 
 Talman Filip Rydgren öppnar för frågor. 

 

Mötet ajourneras i 21 minuter. 

Mötet återupptas 19.12. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ev0RFPywrtEDb42y9eh6VHM2p9IbRXZM?usp=sharing
https://www.tlth.se/heltidare-1/utbildningsansvariginterna
https://drive.google.com/drive/folders/1pcdAahETBuw6YOrCZoWLiGIc3uT59e9B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ev0RFPywrtEDb42y9eh6VHM2p9IbRXZM?usp=sharing
https://www.tlth.se/heltidare-1/utbildningsansvariginterna
https://drive.google.com/drive/folders/1pcdAahETBuw6YOrCZoWLiGIc3uT59e9B?usp=sharing
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§18 Propositioner          8 

§18.1 Uppdatering av policydokument angående uthyrning av caféet  Beslut 8.1 

Husansvarig Albin Thuvér presenterar propositionen och svarar på frågor.  

 

Pontus Sjöstrand yrkar på 

att  i att-sats 4 ändra 

från Ledamot med Socialt Husansvar har rätt att neka uthyrning. 

till Ledamot med Husansvar har rätt att neka uthyrning.  

 

Albin Thuvér jämkar sig med yrkandet. 

 

Diskussion förs kring propositionen. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla propositionen med ändringsyrkandet. 

 

§18.2 Reglementesändring för att ändra åligganden för Vice Ordförande Beslut 8.2 

Administrativt Ansvarig Elin Cardell presenterar propositionen och svarar på frågor.   

 

Diskussion förs kring propositionen. Under diskussionen lyfts frågan om arbetsbelastning 

för Administrativt Ansvarig. Administrativt Ansvarig emeritus Pontus Sjöstrand berättar att 

uppdatering av styrdokument efter att ändringar trätt i kraft inte är så tidskrävande. Det 

lyfts också att åliggandet innebär att ansvara för att det blir gjort, inte nödvändigtvis att 

själv utföra arbetet. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

§18.3 Stadgeändring för utlysande av styrelsemöte, första läsningen  Beslut  8.3 

Sektionsordförande Melinda Allgurén presenterar propositionen och svarar på frågor.  

 

Seniorsledamot Pontus Sjöstrand frågar hur man gör för att få kallelser till Styrelsemöten. 

Sektionsordförande Melinda Allgurén svarar att det finns ett formulär på Facebook. 

Kommunikationsansvarig Camilla Sandberg föreslår att också fästa länken till detta i lämplig 

grupp på Facebook. 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1o3tOLNLbVODwl_LMqXn0YZXwOm34UtP3
https://drive.google.com/drive/folders/1R4oZB7USUUkDkUxh1zmJpgis3cQ3iaQa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e9teDnUfLVr3YHUUKOs1GtdR4DDMY6xy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mO6DNFqKmVFL6VnhclaPfN0K7ZClC4Fl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1o3tOLNLbVODwl_LMqXn0YZXwOm34UtP3
https://drive.google.com/drive/folders/1R4oZB7USUUkDkUxh1zmJpgis3cQ3iaQa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e9teDnUfLVr3YHUUKOs1GtdR4DDMY6xy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mO6DNFqKmVFL6VnhclaPfN0K7ZClC4Fl?usp=sharing
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Diskussion förs kring propositionen. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

§19 Motioner          9    

§19.1 Införande av MOG i reglementet    Beslut  9.1 

Seniorsordförande Johanna Schedin presenterar motionen över Zoom och svarar på frågor.  

 

Sektionsordförande Melinda Allgurén presenterar Styrelsens motionssvar. 

 Johanna Schedin jämkar sig med Styrelsens motionssvar. 

  

Diskussion förs kring motionen. Under diskussionen diskuteras om kapitlet bör läggas sist i 

reglementet. Det lyfts att byta namn på kapitel kan bli förvirrande då många referenser till 

reglementet exempelvis i tidigare mötesprotokoll inte kommer att stämma med gällande 

reglemente. 

 

 Sektionsordförande Melinda Allgurén yrkar på 

att  införa Maskins Ordförandegemenskap som kapitel 21 i Reglementet. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla motionen med ändringsyrkandet samt ändringsyrkanden i Styrelsens 

motionssvar.  

 

§19.2 Ändring av poängsystem     Beslut  9.2 

Seniorsordförande Johanna Schedin presenterar motionen över Zoom och svarar på frågor. 

 

Musikphørman Mary-Lynn Kawmi frågar om motionen innebär att fler personer kommer få 

medaljer, och om detta i så fall är medräknat i budgeten för medaljer. Johanna Schedin 

svarar att det inte är medräknat. 

 

Styrelseordförande Melinda Allgurén yrkar på  

att  låta Styrelsen presentera sitt motionssvar först och sedan föra diskussion. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lSbQlYB4zuD9hCc8lj9dLPZBAEziOhnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oiW2RNi3aaco4JajCzd3BMHn3PoDUjDP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PR0Psiucr86SZA1WKThW7LCSulsFDbYp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lSbQlYB4zuD9hCc8lj9dLPZBAEziOhnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oiW2RNi3aaco4JajCzd3BMHn3PoDUjDP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PR0Psiucr86SZA1WKThW7LCSulsFDbYp?usp=sharing
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Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet.  

 

Sektionsordförande Melinda Allgurén presenterar Styrelsens motionssvar. 

 

Diskussion förs kring motionen.  

 

Emanuel Edelstam yrkar på  

att  ändra i alla punkter med poäng 

från  Tilldelas studenter med xx poäng. 

till  Tilldelas studenter med minst xx poäng. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

 

Under följande diskussion diskuteras om personer som uppnår mer än tio aktivapoäng ska 

uppmärksammas med en ytterligare nivå. En sådan nivå kan förslagsvis döpas till ”Maskin”. 

För- och nackdelar med en sådan nivå lyfts. En aspekt är att man inte vill uppmuntra till en 

för hög arbetsbelastning på sektionen. Det lyfts också att inget i liggande motion hindrar 

Seniors från att dela ut extra medaljer för att uppmärksamma engagerade individer. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla motionen med ändringsyrkandet ovan samt ändringsyrkanden i Styrelsens 

motionssvar. 

 

§19.3 Införande av M-bandet      Beslut  9.3 

Musikphørman tillika Skattmästare emeritus Mary-Lynn Kawmi och Musikphørman Hanna 

Brinck presenterar motionen och svarar på frågor.  

 

Øverphøs Malte Carmén frågar kring arbetsglädje och bandets storlek i budgetförslaget. 

Det står 7 personer i budgetförslaget men står inget om storleken av bandet i motionen. 

Hanna Brinck svarar att det är en lagom storlek på bandet. 

 

Revisorsuppleant tillika Sexmästare emeritus Anton Håkansson frågar om budgetförslaget 

kring Oktoberfest och hur det påverkar Ølphørmännens frihet i sin planering inför 

evenemanget. Anton Håkansson frågar också om det kan vara en bättre idé att ha bandets 

intäkter och kostnader för interna spelningar på Sexmästeriets budget. Mary-Lynn Kawmi 

förklarar att budgetförslaget utgår från hur det är tänkt att fungera i år men att det kan 

revideras i framtiden. Tanken är att bandet ska kunna spela även på externa evenemang och 

https://drive.google.com/drive/folders/1-W8JGlGigRSX7ItDs1-5aH4S35dsWC9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-W8JGlGigRSX7ItDs1-5aH4S35dsWC9n?usp=sharing
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att det då är mer rimligt att budgetposterna ligger i det utskott där M-bandet är 

verksamt.  

 

Sexmästare Emma Persson frågar om eventuella sponsintäkter från evenemang där M-

bandet spelar är tänkta att gå till AktU. Näringslivsansvarig John Moberg och Mary-Lynn 

Kawmi förklarar att det bestäms av kontraktet. 

 

Kommunikationsansvarig Camilla Sandberg presenterar Styrelsens motionssvar. 

Mary-Lynn Kawmi och Hanna Brinck svarar på funderingarna i motionssvaret. 

 

Diskussion förs kring motionen. Diskussionen förs huvudsakligen kring hur budgeten ska 

utformas samt kring hur invalsstrukturen kan se ut. 

 

Under diskussionen kring invalsstrukturen lyfts för- och nackdelar med att ha samma 

invalsstruktur till M-bandet som till övriga aktivaposter. Det lyfts bland annat att 

medlemskap i ett band kräver mer förkunskaper än de flesta aktivaposter och att det tar 

lång tid att spela ihop sig och därför kan gynna bandet om man får sitta kvar i flera år. Å 

andra sidan lyfts att det inte finns något som hindrar att man blir invald till samma post flera 

år i rad och att det därför inte behöver vara ett stort problem att följa samma invalsstruktur 

som för andra aktivaposter. 

 

Under diskussionen kring M-bandets budget lyfts bland annat att det kanske inte är 

optimalt att sponsorintäkter budgeteras inom AktU i stället för på evenemangets budget vid 

interna spelningar. Mary-Lynn Kawmi förklarar att budgeten är lägre för att man inte räknar 

med maximalt antal spelningar i år och att budgeten kan revideras inför nästa år. 

 

Administrativt Ansvarig Elin Cardell yrkar på 

att  ändra 

från  Vidare väljs även medlemmar till M-bandet in. på årsbasis med rätt att välja att 

sitta kvar på sina poster då verksamhetsåret är slut. Som längst får en medlem i 

M-bandet sitta maximalt 3 år i rad. (...) 

till  Vidare väljs även medlemmar till M-bandet in. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla motionen med ändringsyrkandet ovan. 

 

Anton Håkansson yrkar på  

att ändra budgetposterna från ”spelningar” till ”externa spelningar” i både intäkter och 

  kostnader. 
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Diskussion förs lite till. Anton Håkansson tar tillbaka sitt yrkande. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla den andra att-satsen i Styrelsens motionssvar och därmed lägga till M-bandet 

i årets budget. 

 

Mötet ajourneras i 10 minuter. 

Mötet återupptas 21.03. 

 

§19.4 Äskning till filmutrustning till sektionen    Beslut  9.4 

InfU-Ordförande Erik Dättermark presenterar motionen och svarar på frågor.  

 

Skattmästare Carl-Johan Stambolovski frågar om det finns någon garanti ifall kameran 

skulle gå sönder. Prylphørman Emanuel Edelstam upplyser om att Fujifilm har 2 års garanti 

för alla kameror med objektiv. 

  

Svetsløk Alice Lövung frågar vad som ska hända med de gamla kamerorna. Erik Dättermark 

svarar att de ska behållas då det fortfarande finns ett behov av dessa två kameror ägnade åt 

fotografering. 

 

Øverphøs Malte Carmén frågar hur Policydokument angående äskningar, där man till exempel 

uppmanas att i sin äskning ta höjd för att även köpa förvaring och göra förebyggande 

åtgärder, planeras att följas. Erik Dättermark svarar att sektionen redan har en 

kameraryggsäck för förvaring och att det finns en uttänkt plan för var kameran ska förvaras. 

Han upplyser också om att det finns ett policydokument angående kamerahantering som 

ska följas. 

 

Husansvarig Albin Thuvér presenterar Styrelsens motionssvar. 

Erik Dättermark svarar på funderingarna i motionssvaret. 

 

Diskussion förs kring motionen. Under diskussionen konstateras att de kameror som köpts 

in tidigare har använts mycket och det kan vara värt att lägga mer pengar för en kamera 

som håller längre. Det lyfts också att bra utrustning en förutsättning för att få spons 

eftersom det då går att producera högkvalitativt material. Det lyfts dessutom att det 

billigare alternativet kan anses något utdaterat idag. Det föreslås att teckna en försäkring på 

kameran.  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q3PaU2FJTKYD14Krob6LhWROLV4E1hgQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q3PaU2FJTKYD14Krob6LhWROLV4E1hgQ?usp=sharing
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Administrativt Ansvarig Elin Cardell yrkar på  

att  bifalla det dyrare alternativet men avrunda uppåt till 19 000 kr utan att specificera 

modell ifall ett annat alternativ dyker upp. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna äskningen med ändringsyrkandet ovan. 

 

§19.5 Sittningar på Göteborgs Nation     Beslut  9.5 

Prylphørman Emanuel Edelstam presenterar motionen och svarar på frågor. 

 

Seniorsledamot Cajsa Svensson frågar om det inte ska motiveras i policydokumentet varför 

sittningar på Göteborgs Nation inte anses lämpligt. Emanuel Edelstam svarar att det kan 

ordnas. 

 

Musikphørman Hanna Brinck frågar kring om detta i stället kan tas upp som en riktlinje. 

Emanuel Edelstam svarar att det är striktare med ett policydokument. 

  

Eventansvarig Oscar Peil presenterar Styrelsens motionssvar. 

 

Diskussion förs kring motionen. Under diskussionen lyfts hur svårt det kan vara att hitta ett 

sexmästeri som vill arbeta på ett evenemang och att det kan försvåra Styrelsens arbete att 

införa denna typ av begränsning. Det föreslås också att möjligtvis anta en riktlinje gällande 

sittningar på Göteborgs Nation i stället. 

 

Mötet beslutade 

att avslå motionen. 

 

§19.6 Förkortning av namnet TD-gruppen    Beslut  9.6 

TD-Ordförande emeritus Cajsa Svensson presenterar motionen och svarar på frågor.  

Sektionsordförande Melinda Allgurén presenterar Styrelsens motionssvar. 

 

Diskussion förs kring motionen. Under diskussionen förtydligas att Policydokument 

angående grafisk profil ska följas gällande gemener och versaler. 

 

Mötet beslutade med kvalificerad majoritet 

att föreslagna ändringar i motionen kan anses vara redaktionella ändringar och 

att bifalla motionen i sin helhet. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1oLeNRA7Kgs3UGIxOvQJ1t6Cx9MIrrJ_m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JZYZWL_CwdFN0ytD09FTlN64N87VvIhL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oLeNRA7Kgs3UGIxOvQJ1t6Cx9MIrrJ_m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JZYZWL_CwdFN0ytD09FTlN64N87VvIhL?usp=sharing
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§19.7 Ändringar i policydokument angående sektionens informationsspridning Beslut 9.7 

Sexmästare emeritus Jonathan Gustafsson presenterar motionen och svarar på frågor.  

Eventansvarig Oscar Peil presenterar Styrelsens motionssvar. 

 

Diskussion förs kring motionen. Under diskussionen lyfts huruvida detta kan liknas vid 

censur. Det diskuteras också vad som får och inte får skrivas. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla motionen med Styrelsens ändringsyrkande. 

 

§20 Valärenden         10  

§20.1 Valberedningen informerar     Information  

Valberedningsordförande Kettil Blohmé informerar om hur förberedelserna till val av 

funktionärer har gått till. 

 

§20.2 Fastställande av valförfarande     Beslut   

Talman Filip Rydgren yrkar på 

att  använda Riktlinje angående valförförande under Sektionsmöten.  

 

Mötet beslutade  

att  bifalla yrkandet. 

 

§20.3 Val av funktionärer      Beslut   

§20.3.1 Jubileumsmästare          

Valberedningens förslag Klara Massalsky presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaten.  

 

Mötet beslutade 

att välja Klara Massalsky till Jubileumsmästare. 

 

§20.3.2 Ledamot i TLTHs Valnämnd 

Valberedningen har inget förslag på kandidat till posten. Talman Filip Rydgren öppnar för 

spontankandideringar. 

   
Øverphøs Malte Carmén nominerar Kettil Blohmé som tackar nej till nomineringen. 

Eventansvarig Oscar Peil nominerar Anna Andersson som tackar nej till nomineringen. 

Melinda Allgurén nominerar Malte Carmén som tackar nej till nomineringen.  

https://drive.google.com/drive/folders/1RVKIZQZDnUUaARpJ5EErNy4eXOOSYw9g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qxHPIpUnd8UYZlzOqBRAo-5V5Y6s2_MC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RVKIZQZDnUUaARpJ5EErNy4eXOOSYw9g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qxHPIpUnd8UYZlzOqBRAo-5V5Y6s2_MC?usp=sharing
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Kettil Blohmé nominerar Anton Håkansson som tackar nej till nomineringen. 

 

Talman Filip Rydgren yrkar på att bordlägga valet av Ledamot i TLTHs Valnämnd. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

 

§21 Fyllnadsval           

§21.1  Vice Skattmästare med Sexmästeriansvar    Beslut  

 Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. 

 

 Sexmästare Emma Persson nominerar Jonathan Johnsson som tackar ja till nomineringen. 

Jonathan Johnsson presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att välja Jonathan Johnsson till Vice Skattmästare med Sexmästeriansvar. 

 

§19.8 Äskning till Korvlunch med Seniors    Beslut             9.8 

Vice Seniorsordförande David Petersson presenterar motionen och svarar på frågor.  

  

Diskussion förs kring motionen. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla äskningen. 

 

§22 Beslutsuppföljning      Information   

Inga beslut att följa upp. 

 

§23 Övrigt        Diskussion   

Sektionsordförande Melinda Allgurén påminner om att inte glömma fylla i närvaroformuläret. 

Talman Filip Rydgren påminner om att ta ett välförtjänt ölglas. 

 

§24 TFMA        Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren förklarar mötet avslutat kl. 22.43. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FurBUxBqgGxZCtQaFN1RkTcyqu8iQEss?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FurBUxBqgGxZCtQaFN1RkTcyqu8iQEss?usp=sharing
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Vid protokollet 

 

Elin Cardell 

Administrativt Ansvarig 

 

 

Filip Rydgren 

Talman 

 

 

Pontus Sjöstrand  

Justerare 

 

 

Hugo Björling 

Justerare 

 

https://adobecancelledaccountschannel.eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHbcoCeFnNS5v5S9Q2P8JcI2dsTW9A3I2
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHbcoCeFnNS5v5S9Q2P8JcI2dsTW9A3I2
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHbcoCeFnNS5v5S9Q2P8JcI2dsTW9A3I2
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