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Protokoll Extrainsatt Sektionsmöte 2 2022 
 

Tid: Onsdag 7 december 2022 kl. 17.15(...) 

Plats:  KC:B 

 

§ Ärende        Åtgärd  Bilagor 
 

§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. 17.24. 

 

§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 Kettil Blohmé och Henrik Axelsson 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 

Sektionsordförande Melinda Allgurén yrkar på  
att lägga till Fyllnadsval av Likabehandlingsombud respektive Her Tech Future-Ansvarig 

som punkt §10.11 respektive §10.12 i dagordningen. 

 

Mötet beslutade 

att  godkänna yrkandet. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna föredragningslistan med ändringsyrkandet. 

 

§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 närvarande på plats. 

 

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 14 december 2022, 

 att protokollet ska vara färdigjusterat senast den 18 januari 2023, 

 att protokollet ska offentliggöras senast den 18 januari 2023. 

att eventuella stadgeändringar skickas till Fullmäktige på Teknologkåren senast den 25 

januari 2023. 

 

§8 Meddelanden       Information   

Administrativt Ansvarig Elin Cardell påminner om att fylla i närvaroformuläret när man 

kommer till eller lämnar mötet. 

 

Cophøs Benny Jiang informerar om att användarnamnet @mphos23 är upptaget på 

instagram. Han uppmanar deltagare på mötet att försöka få ägaren till kontot att byta namn. 

 

Upphittade urbanears hittas hos Talmannen om någon skulle sakna sådana.  
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§9 Motioner       Beslut   2 

§9.1  Motion angående MOG:et i Riktlinje angående inbjudningar och anmodningar   

Seniorsordförande Johanna Schedin presenterar motionen. Styrelsen har inte skrivit något 

motionssvar till motionen (lite för motionen kan komma att påverka Styrelsen och därför 

kanske de inte kan vara objektiva i frågan, men mest för att de är slitna nu…). 

 

Johanna svarar på frågor. Under frågorna konstateras att det under årets Nollegasque fanns 

gott om plats. Fler anmodade skulle alltså inte innebära att färre nollor eller phaddrar skulle 

få gå. Det lyfts också att Vice Utskottsordförande inte är inkluderade i riktlinjen idag, men 

ändringsförslaget är formulerat så att det ska vara enkelt att lägga till senare. 

 

Diskussion förs kring propositionen. Mötet är positiva till förslaget. Formuleringen tolkas 

som att det är MOG som grupp som ska anmodas till två sittningar och att det är upp till 

Styrelsen och Sexet att avgöra vilka sittningar som är mest lämpliga. Mötet är enat kring att 

Storskiphte är den bästa stavningen. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla den första att-satsen.  

 

Mötet beslutade 

att bifalla den andra att-satsens andra alternativ, det vill säga byta ut SKIFTESGASQUE 

till STORSKIPHTE. 

 

§10 Fyllnadsval       Beslut   3 

Talman Filip Rydgren yrkar på att använda Riktlinje angående Valförförande under 

Sektionsmöten. 

 

Mötet beslutade 

att  godkänna yrkandet. 

 

§10.1  Styrelseledamot med Husansvar     Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Axel Billing blir 

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

 

Mötet beslutade 

att välja Axel Billing till Styrelseledamot med Husansvar. 
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§10.2  Styrelseledamot med Utbildningsansvar    Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Malte Carmén nominerar 

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

 

Mötet beslutade 

att välja Malte Carmén till Styrelseledamot med Utbildningsansvar. 

 

§10.3  Projektledare för MEKKA 2024     Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Ingen nominerad vill 

kandidera till posten. 

 

 Mötet beslutade 

att bordlägga valet till ett senare tillfälle. 

 

§10.4  Vice Projektledare för MEKKA 2024    Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Ingen nominerad vill 

kandidera till posten. 

 

 Mötet beslutade 

att bordlägga valet till ett senare tillfälle. 

 

§10.5 Vice Seniorsordförande      Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Axel Thorselius blir 

nominerad. Sofia Olsmats blir nominerad. 

 

Axel presenterar sig och svarar på frågor. Sofia presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaterna. Sluten votering med 62 röstande äger rum. 

 

Mötet beslutade 

att välja Sofia Olsmats till Vice Seniorsordförande. 

 

 

Edward Ramberg yrkar på  

att  ta 10 minuter paus. 

 

Mötet beslutade att 

att ta en paus. 
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Mötet ajourneras i typ 10 minuter. 

Mötet återupptas kl. 18.42. 

 
§10.6 Världsmästare      Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Ingen nominerad vill 

kandidera till posten. 

 

Mötet beslutade 

att bordlägga valet till ett senare tillfälle. 

 

§10.7 Vice Skattmästare     Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Ingen nominerad vill 

kandidera till posten, trots en mycket bra beskrivning av posten från sittande Vice 

Skattmästare Henrik Axelsson som lärt sig oerhört mycket under året. Han presenterar 

också förmåner med posten, som att få access till Styrelserummet, en egen mail, 

Skattskiphte och ha något meriterande att skriva på sitt CV! 

 

Mötet beslutade ändå 

att bordlägga valet till ett senare tillfälle. 

 

§10.8 Cafékassör      Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Ingen nominerad vill 

kandidera till posten. Socialt Ansvarig Arvid Hjortsberg upplyser om att utöver ett 

Skattskiphte väntar också en inbjudan till ett Caféskiphte för en blivande Cafékassör. Kaka 

på kaka, kan man säga! 

 

Mötet beslutade 

att bordlägga valet till ett senare tillfälle. 

 

§10.9 Sexakassör      Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Ingen nominerad vill 

kandidera till posten vilket gör Calle mycket frustrerad. 

 

Mötet beslutade 

att bordlägga valet till ett senare tillfälle. 
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§10.10 Cophøs       Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Adrian Wester blir 

nominerad. Noelle Sjödin blir nominerad.  

 

Adrian presenterar sig och svarar på frågor. Noelle presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaterna. 

 

Mötet beslutade 

att välja Adrian Wester till Cophøs. 

 

Mötet beslutade 

att välja Noelle Sjödin till Cophøs. 

 

§10.11 Likabehandlingsombud      Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. M-Bracemedlem Sofie 

Rouse berättar om vad posten innebär. Ingen nominerad vill kandidera till posten. 

 

Mötet beslutade 

att bordlägga valet till ett senare tillfälle. 

 

§10.11 Her Tech Future-Ansvarig     Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till posten. Vice SRM-Ordförande 

tillika Her Tech Future-Ansvarig emeritus Linnea Rydberg berättar om vad posten innebär. 

Ingen nominerad vill kandidera till posten. 

 

Mötet beslutade 

att bordlägga valet till ett senare tillfälle 

 

 

Talman Filip öppnar åter för spontankandideringar till posten Vice Skattmästare. Henrik Löf 

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

kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att välja Henrik Löf till Vice Skattmästare. 
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§11 Beslutsuppföljning      Information   

Inga beslut att följa upp. 

 

§12 Övrigt        Diskussion   

Melinda blir tårtad av Malin som vill ge igen för alla bajsmackor under året.  

 

Det informeras också hejvilt om olika saker som händer på sektionen. På tisdag är det till 

exempel Lucia med prisutdelning i MaskinerI:et. Imorgon torsdag kan man köpa kladdkaka i 

caféet medan det är öppet och framåt kvällen kan man välja mellan Verkstadskväll, 

föreläsning organiserad av Likabehandlingskollegiet eller AfterSchool. 

 

På AfterSchoolen, som hålls till förmån för Musikhjälpen, kan man också auktionera ut sig 

själv eller någon annan. Såhär i juletider tipsas också om Julskivan från Seniors-21. Många 

bangers där. Till tonerna av Nu är det jul igen tackar Talman Filip Rydgren för sin tid. 

 

§13 TFMA        Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren förklarar mötet avslutat kl. 19.36. 
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Vid protokollet 

 

Elin Cardell 

Administrativt Ansvarig 

 

 

Filip Rydgren 

Talman 

 

 

Kettil Blohmé 

Justerare 

 

 

Henrik Axelsson 

Justerare 
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