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Protokoll Höstterminsmöte 1 2022 
 

Tid: Onsdag 12 oktober 2022 kl. 17.15 

Plats:  Kårhusets Hörsal 

 

 

§ Ärende        Åtgärd  Bilaga 
 

§0 Genomgång av mötesteknik och mötesformalia   Information  1 

Talman Filip Rydgren går igenom mötesformalia kl. 17.33. 

 

§1 TFMÖ         Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren förklarar mötet öppnat kl. 17.42. 

 

§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 Erik Dättermark och Johanna Schedin 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. 
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§5 Fastställande av föredragningslista    Ordningsfråga  0 

 Styrelsen yrkar på 

att  efter §12 Valärenden lägga till i dagordningen 

 

§13 Fyllnadsval av förtroendevalda poster 

§13.1 Jubileumsmästare 

§13.2 Alumniansvarig (2st) 

§13.3 Sångarstridsphørman (2st) 

 

Mötet beslutade 

att godkänna yrkandet. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändringar. 

 

§6 Adjungeringar       Ordningsfråga   

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 närvarande på plats som fått personlig röstkod tilldelad. 

 

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 20 oktober 2022. 

att protokollet ska vara färdigjusterat senast den 2 november 2022. 

att protokollet ska offentliggöras senast den 4 november 2022. 

att eventuella stadgeändringar skickas till Fullmäktige på Teknologkåren senast den 11 

november 2022. 
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§8 Meddelanden       Information  2 

Talman Filip Rydgren uppmanar alla att hålla god ton under mötet och att i diskussion driva 

mötet framåt. Filip informerar också om att samtliga som närvarar under hela mötet 

kommer att få ett ölglas. 

 
Sektionens Kårkontakt Love Barany är på plats och informerar om Kårens organisation och 

verksamhet, relationen med sektionerna samt hur engagemanget i Kåren ser ut. 

 

Vice Seniorsordförande David Petersson presenterar Seniors utvärdering av strategisk 

styrelse. Utvärderingen finns att läsa i sin helhet tillsammans med handlingarna. 

 

Administrativt Ansvarig Elin Cardell uppmanar alla att fylla i närvaroformuläret när man 

kommer till eller lämnar mötet. 

 

§9 Resultatrapport för första halvåret    Information  3 

Skattmästare Carl-Johan Stambolovski presenterar resultatrapporten och svarar på frågor. 

Resultatrapporten finns att läsa tillsammans med handlingarna. 

 

Vice Verkmästare Victor Lennartsson frågar vad som händer om Sektionen går för mycket i 

vinst. Carl-Johan svarar att överskottet sparas i fonder men att som ideell organisation bör 

sektionen inte gå för mycket i vinst. 

 

Afterschool-Ansvarig Hilda Steinvall frågar var vårens SMART-sittning bokfördes. Carl-

Johan svarar att den bokfördes på TSMs budget. TSM betyder Teknologstyrelsen Maskin 

fyller sektionsordförande Melinda Allgurén i.  

 

§10 Propositioner          4 

 

§10.1 Förändring av arbetsstrukturen hos Skattmästeriet  Beslut  4.1 

Skattmästare Carl-Johan Stambolovski presenterar propositionen och svarar på frågor.  

 

Det förtydligas att posterna som föreslås skulle väljas in på HT2, likt de poster de ersätter. 

Arbetsglädje som tillhör posterna skulle budgeteras inom Skattmästeriets budget. De 

berörda utskotten Cafémästeriet och Sexmästeriet ställer sig mestadels positiva till 

förslaget.  

 

Diskussion förs kring propositionen. Under diskussionen lyfts att Vice Skattmästare med 

Café-respektive Sexmästeriansvar flera gånger tidigare varit verksamma även inom Cafét 
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och Sexet, och att detta fungerat bra. Det lyfts samtidigt att det i praktiken innebär att slå 

ihop två poster till en och att det kan medföra hög arbetsbelastning. Mötet enas om att de 

föreslagna posterna Sexakassör och Cafékassör inte behöver jobba lika mycket som 

Sexajobbare eller Caféphørmän eftersom de också har andra uppgifter inom utskotten. 

 

Det föreslås att i Reglementet undvika att ange vilken post inom Cafémästeriet respektive 

Sexmästeriet personen ska ha. Mötet enas om att det är bra att vara tydlig med vilken post 

som innehas och att Caféphørman respektive Sexajobbare är de mest lämpliga inom 

respektive utskott. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

§10.2 Stadgeändring för utlysande av styrelsemöte (Andra läsningen ) Beslut  4.2 

Administrativt Ansvarig Elin Cardell presenterar propositionen och svarar på frågor.  

 

Sektionsordförande Melinda Allgurén sakupplyser om att en stadgeändring, enligt 

sektionens stadgar, ska röstas igenom vid två på varandra följande sektionsmöten. Eftersom 

aktuell proposition inte togs upp på föregående, extrainsatta sektionsmöte kan beslutet 

anses ogilitigt om den röstas igenom på aktuellt möte.  

 

Diskussion förs angående huruvida formuleringen ”För slutligt bifall fordras likalydande 

beslut vid två på varandra följande sektionsmöten” innefattar extrainsatta sektionsmöten eller 

inte. 

 

Sektionsordförande Melinda Allgurén yrkar på 

att tolka stadgarna som att nästa sektionsmöte är det ”nästa sektionsmötet” planerat 

vid tidpunkt vid ”första sektionsmötet” och därmed anse detta som nästa 

sektionsmöte och bifalla propositionen. 

 

Mötet beslutade  

att  bifalla yrkandet och propositionen i sin helhet. 

 

Mötet ajourneras till kl. 19.10. 

Mötet återupptas kl. 19.15.  
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§11 Motioner          5 

 

§11.1 Reglementerändring i och med utvärdering av den nya invalsstrukturen Beslut 5.1 

Seniorsordförande Johanna Schedin presenterar motionen och svarar på frågor. 

 

Sektionsordförande Melinda Allgurén presenterar Styrelsens motionssvar. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla att-sats (1) till (6) i motionen. 

 

§12 Valärenden          6 

 

§12.1 Valberedningen informerar     Information  

Valberedningsordförande Kettil Blohmé informerar om hur förberedelserna till val av 

funktionärer har gått till. 

 

§12.2 Fastställande av valförfarande     Beslut   

Talman Filip Rydgren presenterar Riktlinje angående valförfarande under sektionsmöten.  

 

Mötet beslutade  

att  använda sig av riktlinjen. 

 

§12.3 Val av funktionärer      Beslut  6.1 

 

Val av Ordförande      Beslut  

Valberedningens förslag Tindra Hjort presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Tindra Hjort till Ordförande. 

 

Val av Vice Ordförande      Beslut  

Valberedningens förslag Cornelia Oddstig presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Cornelia Oddstig till Vice Ordförande. 
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Val av Administrativt Ansvarig     Beslut  

Motkandidat Stina Andersson presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Stina Andersson till Administrativt Ansvarig. 

 

Val av Skattmästare      Beslut  

Valberedningens förslag Jonathan Johnsson presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Jonathan Johnsson till Skattmästare. 

 

Val av Ledamot med Eventansvar    Beslut  

Valberedningens förslag Sofia Philipsson presenterar sig och svarar på frågor. 

Motkandidat Malte Carmén presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaterna. Sluten votering med 112 röstande äger rum.  

 

Mötet beslutade 

att  välja Sophia Philipsson till Ledamot med Eventansvar. 

 

Val av Ledamot med Kommunikationsansvar   Beslut  

Valberedningens förslag Lukas Helleberg presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Lukas Helleberg till Ledamot med Kommunikationsansvar. 

 

Mötet ajourneras till kl. 20.05. 

Mötet återupptas kl. 20.11. 
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Val av Ledamot med Husansvar     Beslut  

Valberedningens förslag Joel Toryd presenterar sig och svarar på frågor. Motkandidat Axel 

Billing presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaterna. Sluten 

votering med 101 röstande äger rum. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Joel Toryd till Ledamot med Husansvar. 

 

Val av Ledamot med Näringslivsanvar    Beslut  

Posten står utan kandidater. Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. 

 

Mötet beslutade 

att  bordlägga Val av Ledamot med Näringslivsansvar till senare i mötet. 

 

Val av Ledamot med Socialt Ansvar    Beslut  

Motkandidat Sara Eriksson presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Sara Eriksson till Ledamot med Socialt Ansvar. 

 

Val av Ledamot med Utbildningsansvar    Beslut  

Posten står utan kandidater. Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. 

 

Hugo Persson blir nominerad. Malte Carmén nominerar sig själv. 

Hugo presenterar sig och svarar på frågor. Malte presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaterna. Sluten votering med 103 röstande äger rum. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Malte Carmén till Ledamot med Utbildningsansvar. 

 

Val av AktU-Ordförande     Beslut  

Valberedningens förslag Niclas Trane Lindberg presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Niclas Trane Lindberg till AktU-Ordförande. 
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Val av Cafémästare      Beslut  

Valberedningens förslag Ella Björklund presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Ella Björklund till Cafémästare. 

 

Val av InfU-Ordförande      Beslut  

Valberedningens förslag Axel Flygare presenterar sig och svarar på frågor. Motkandidat 

Linus Högblom presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaterna. 

Sluten votering med 103 röstande äger rum. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Axel Flygare till InfU-Ordförande. 

 

Talman Filip Rydgren yrkar på 

att ajournera mötet till imorgon 17:15. 

 

Mötet beslutade 

att  bifalla yrkandet. 

 

Mötet ajourneras till kl. 17.15 nästkommande dag. 

Mötet återupptas 13 oktober kl. 17.22. 

 

Val av NGM-Ordförande     Beslut  

Posten står utan kandidater. Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. 

Simon Wijkander blir nominerad. Simon presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Simon Wijkander till NGM-Ordförande. 

 

Val av SRM-Ordförande      Beslut  

Motkandidat Sofie Rouse presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Sofie Rouse till SRM-Ordförande. 
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Val av Sexmästare      Beslut  

Valberedningens förslag Jesper Olanders presenterar sig och svarar på frågor.  

Motkandidat Linus Ferngren presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaterna. Sluten votering med 101 röstande äger rum. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Jesper Olanders till Sexmästare. 

 

Val av Seniorsordförande     Beslut  

Valberedningens förslag Nanna Öström presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Nanna Öström till Seniorsordförande. 

 

Val av TDG-Ordförande      Beslut  

Valberedningens förslag Axel Lindqvist presenterar sig och svarar på frågor. 

Motkandidat Felix Langenius presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaterna. Sluten votering med 95 röstande äger rum. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Axel Lindqvist till TDG-Ordförande. 

 

Val av Verkmästare      Beslut  

Valberedningens förslag Alexandra Rytten Torudd presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Alexandra Rytten Torudd till Verkmästare. 

 

Mötet ajourneras till kl. 19.00. 

Mötet återupptas kl. 19.04. 
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Val av Øverphøs      Beslut  

Valberedningens förslag Filippa Hain presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Filippa Hain till Øverphøs. 

 

Val av Valberedningsordförande     Beslut  

Posten står utan kandidater. Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. 

Alice Lundberg blir nominerad. Alice presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Alice Lundberg till Valberedningsordförande. 

 

Val av Valberedningsledamöter     Beslut  

Valberedningens förslag Carl-Johan Stambolovski presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Carl-Johan Stambolovski till Valberedningsledamot. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar upp för spontankandideringar till resterande poster som 

Valberedningsledamot. Albin Thuvér och Erik Dättermark blir nominerade. 

 

Erik Dättermark och Albin Thuvér wingar en presentation tillsammans och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaterna. 

 

Mötet beslutade 

att välja Erik Dättermark och Albin Thuvér till Valberedningsledamöter. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till den sista posten. 

 

Talman Filip Rydgren yrkar på  

att  vakantsätta en Valberedningsledamot tills vidare. 
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Val av Revisorer      Beslut  

Valberedningens förslag Carl-Johan Stambolovski presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Carl-Johan Stambolovski till Revisor. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till den andra posten som Revisor. 

Henrik Axelsson blir nominerad. Henrik presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Henrik Axelsson till Revisor. 

 

Val av Revisorsuppleanter     Beslut  

Valberedningens förslag Axel Björnberg presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten.  

 

Mötet beslutade 

att  välja Axel Björnberg till Revisorsuppleant. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till den andra posten som 

Revisorsuppleant. Melinda Allgurén blir nominerad. Melinda presenterar sig och svarar på 

frågor. Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att välja Melinda Allgurén till Revisorsuppleant. 

 

§13 Fyllnadsval av förtroendevalda poster        

 

§13.1 Val av Jubileumsmästare     Beslut   

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. Markus Lantto nominerar sig själv. 

Markus presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Markus Lantto till Jubileumsmästare. 
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§13.2  Alumniansvariga (2st)      Beslut   

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. 

 

Alumniansvarig emeritus Jakob Petersson förklarar vad posten innebär. Seniorsordförande 

Johanna Schedin sakupplyser om att alumniansvarig sitter med i Seniors och att Seniors just 

nu hsätter ihop en alumnrapport baserad på I-Sektionens Alumnrapport. Johanna 

sakupplyser också om att mandatperioden löper Vårterminen ut. 

 

Sixten Söderholm Bergwall och Linus högblom blir nominerade. Sixten och Linus 

presenterar sig tillsammans och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaterna. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Sixten Söderholm Bergwall och Linus Högblom till Alumniansvariga. 

 

§13.3 Sångarstridsphørmän (2 st)     Beslut   

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. Emanuel Edelstam, som åtminstone 

har varit med i Sångarstriden upplyser om hur Sångarstriden går till.  

 

Emil Grizell nominerar sig själv. Emil presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten.  

 

Mötet beslutade 

att  välja Emil Grizell till Sångarstridsphørman. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. Henrik Löf blir nominerad. Henrik 

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

 

Mötet beslutade 

att  välja Henrik Löf till Sångarstridsphørman. 
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§14 Beslutsuppföljning      Information   

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten Styrelseledamot med 

Näringslivsansvar. Felix Langenius blir nominerad. Näringslivsansvarig Emeritus David 

Petersson förklarar vad posten innebär med instick från sittande styrelse. David så att säga 

pitchar posten genom att beskriva det bästa och svåraste med posten samt hur mycket tid 

han lade ned. 

 

Felix Langenius presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Felix Langenius till Styrelseledamot med Näringslivsansvar. 

 

§15 Övrigt        Diskussion   

Talman Filip Rydgren påminner alla som deltagit under hela mötet att plocka med sig ett 

ölglas. 

 

Sara Eriksson informerar om att vid denna tid på året är ansökan till Fullmäktige öppen och 

gör reklam för att söka. 

 

Ordningsfråga från Emil: Vad betyder TFMA? Herr Talman sakupplyser om att  

TFMA = Talman Förklarar Mötet Avslutat. 

 

§16 TFMA        Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren förklarar mötet avslutat kl. 20:57.  
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Vid protokollet 

 

 

Elin Cardell 

Administrativt Ansvarig 

 

 

Filip Rydgren 

Talman 

 

 

 

 

Erik Dättermark 

Justerare 

 

 

Johanna Schedin 

Justerare 
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