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Protokoll Höstterminsmöte 2 2022 
 

Tid: Onsdag 23 november 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. 17.23. 

 

§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 Markus Lantto och Lovisa Persson Hansson 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 

Talman Filip Rydgren yrkar på 

att  lägga till punkten Fyllnadsval av Valberedningsledamot efter punkt 12 i 

dagordningen.  

 

Mötet beslutade 

att godkänna yrkandet. 

 

Sektionsordförande Melinda Allgurén yrkar på 

att  proposition 6 och 7 hanteras enligt nedan: 

 

1. Styrelsen presenterar bakgrund 

2. Proposition angående entrie 1 

Styrelsens presentation + frågor, följt av Cophøs presentation + frågor 

3. Proposition angående entrie 2 

Styrelsens presentation + frågor, följt av Øverphøs presentation + frågor 

4. Allmän frågestund 

5. Kårens kommentar 

7. Diskussion kring proposition 6 

8. Diskussion kring proposition 7 

9. Beslut proposition 6 

10. Beslut proposition 7 

 

Øverphøs yrkar på  

att  i samtliga ovan nämnda steg ta Proposition angående Entrie 2 före Proposition 

angående Entrie 1. 

 

Melinda jämkar sig med yrkandet.  

 

Mötet beslutade 

att godkänna yrkandet. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändringar. 
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§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.  

 

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 1 december 2022. 

att protokollet ska vara färdigjusterat senast den 8 december 2022. 

att protokollet ska offentliggöras senast den 8 december 2022. 

att eventuella stadgeändringar skickas till Fullmäktige på Teknologkåren senast den 15 

december 2022. 
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§8 Meddelanden       Information  2 

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

man kommer till eller lämnar mötet. 

 

• Talman Filip Rydgren informerar om att samtliga som närvarar under hela mötet 

kommer få ett Ølglas. 

 
• Sektionsordförande Melinda Allgurén lyfter att diskussioner gällande personer som 

förs på mötet ska stanna i rummet, och inte spridas utanför mötet. Detta gäller 

även sociala medier. 

 

• Seniorsordförande Johanna Schedin presenterar en utvärdering av sektionens 

miljöarbete under året och svarar på frågor. Utvärderingen finns att läsa 

tillsammans med handlingarna. 

 

• Talman Filip Rydgren uppmanar till att hålla god ton under mötet och att genom 

diskussion föra mötet framåt. 

 

• Kvällseventansvarig för MEKKA23 Hannah Rodgers meddelar att det nu går att 

anmäla sig som företagsvärd till MEKKA. Anmälan finns på Facebook och stänger 

på fredag.  

 

• Sångarstridsphørman Henrik Löf meddelar att Sångarstridsphørmännen kommer 

hålla informationsmingel i KC:M R på fredag lunch och uppmuntrar alla på mötet att 

komma dit. 

 

• PR-mästare Joel Toräng tar tillfället i akt och meddelar att årsboken nu finns till 

försäljning på hemsidan. På fredag kommer det att vara både utlämning och 

boksignering i MaskinerI:et. 

 

§9 Fastställande av budget för nästa verksamhetsår   Beslut   3 

Skattmästare Carl-Johan Stambolovski presenterar den föreslagna budgeten för 2023 och 

svarar på frågor. Förslaget finns tillgängligt tillsammans med handlingarna. 

 

Sektionens ekonomi ser generellt bra ut. Det förtydligas att arbetsglädjen för NollU 

innehåller arbetsglädje för halvårsposterna Phør och Huvudphaddrar, som erhåller halv 

arbetsglädje om 75 kronor per person. 
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Det diskuteras hur det egentligen funkar med Skidresan. Får semestermästarna resan 

sponsrad av arrangören? Tidigare har det varit lite olika, men då har skidresan inte varit ett 

officiellt evenemang som marknadsförst i sektionens kanaler. Semestermästare Georg 

Emmanouilidis meddelar att årets semestermästare ställt som krav att de som anordnar inte 

ska få resan gratis i år. 

 

Sektionsordförande emeritus tillika Skattmästare emeritus Jakob Elofsson frågar om 

budgetposten för Jubileum stämmer. Carl-Johan svarar att han utgått från den förra 

budgeten för jubileum, som Skattmästare emeritus Jakob själv var delaktig i att sätta. Jakob 

vill göra upp med sitt förflutna och menar att det negativa resultatet för firandet bör äskas 

från Jubileumsfonden i stället, så att det inte påverkar verksamhetsårets resultat. De 

budgeterade kostnaderna för Jubileum bör därför sänkas med 100 000kr. Sektionens 

budgeterade resultat går då från -190960kr till -90960kr. 

 

Jakob yrkar på 

att  i den föreslagna budgeten sänka kostnaderna för Jubileum från 500 000 kr till 

400 000 kr. 

  

Mötet beslutade 

att godkänna yrkandet. 

 

Mötet beslutade 

att fastställa budgeten för nästa verksamhetsår med ändringsyrkandet. 
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§10 Propositioner       Beslut   3 

 

§10.1 Proposition angående Stödmedlemskap      3.1 

Administrativt Ansvarig Elin Cardell presenterar propositionen och svarar på frågor. 

 

Det konstateras att det var minst fyra år sedan sektionen hade stödmedlemmar. Det frågas 

om stödmedlemmar i stället kan bara få betala men inte få gå på ett årligt evenemang, men 

det kan anses lite oskönt och inte effektivt för att locka stödmedlemmar om de inte får 

något tillbaka. 

 

Diskussion förs kring propositionen. Under diskussionen lyfts Adminperspektivet och att 

det inte bör vara dennes ansvar att hålla liv i stödmedlemskapet. Det lyfts också att 

styrdokument bör hållas uppdaterade och idag har vi inget system för stödmedlemmar. Det 

lyfts också att man kan göra ett ”ryck” och marknadsföra stödmedlemskap för att se om 

intresset finns, och därefter ta bort det om det visar sig att intresset inte finns. Det verkar 

dock inte finnas någon som vill göra ett sådant ryck. Det lyfts också hur bra sektionens 

ekonomi mår och att det därför inte finns något behov av ekonomiskt stöd från 

stödmedlemmar. Om alumner vill stötta sektionen ekonomiskt går det fortfarande att göra 

utan att de blir stödmedlemmar. 

 

Jakob Elofsson yrkar på  

att  dra streck i debatten.  

 

Mötet beslutade 

att godkänna yrkandet och dra streck i debatten. 

 

Mötet beslutade med kvalificerad majoritet 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

§10.2 Proposition angående styrdokument gällande hantering av personuppgifter  3.2 

Vice Ordförande Malin Wahlström presenterar propositionen och svarar på frågor.  

 

Det förtydligas att tanken med att låta enbart Styrelsen avgöra om elektroniska utskick ska 

få ske eller inte (att-sats 2 i propositionen) är att NGM, om de vill göra utskick, bara behöver 

godkännande från sin Styrelseledamot med Näringslivsansvar. De utskick som avses i 

styrdokumentet är de som sker från medlemsregistret, och idag sker i princip inga sådana 

utskick. Får man utskick är de hämtade ur Kårens register. 
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Mötet beslutade 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

§10.3 Proposition angående uppdatering av styrdokument gällande sektionens miljöarbete 3.3 

Vice Ordförande Malin Wahlström presenterar propositionen och svarar på frågor. 

 

Jakob Elofsson frågar om Sektionsgrodan har som krav att man ska ha ett policydokument 

om miljöarbete. Sektionsordförande Melinda Allgurén sakupplyser om att sektionsgrodan 

inte längre finns. Seniorsordförande Johanna Schedin informerar om att Sektionsgrodan 

eventuellt kan komma att uppstå igen. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

§10.4 Proposition angående policydokument gällande val av aktiva    3.4 

Vice Ordförande Malin Wahlström presenterar propositionen och svarar på frågor. 

  

Valberedningsordförande Kettil Blohmé frågar om det var avsiktligt att ta bort ”och i övriga 

fall godkännas av sittande sektionsstyrelse”. Nej det verkar inte ha varit avsiktligt och rummet 

är eniga om att detta bör vara kvar i formuleringen.  

 

Diskussion förs kring propositionen. Det diskuteras om Ordförande och Vice för ett utskott 

kan välja bort en oberoende part om de inte vill ha med just denna person på sina 

intervjuer. Revisor tillika Valberedningsordförande emeritus Arild Nilsson påpekar att 

poängen med en oberoende part är att den ska vara just oberoende, och om Ordförande 

och Vice får säga ja/nej så blir denne beroende. 

 

Sektionsordförande Melinda Allgurén yrkar på 

att behålla hela meningen: ”I första hand ska den oberoende parten vara medlem i Seniors 

och i övriga fall godkänns den oberoende parten av sittande sektionsstyrelse.” 

 

Mötet beslutade 

att godkänna Melindas yrkande. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla propositionen med ändringsyrkandet ovan. 
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§10.5 Proposition angående förflyttning av Styrdokument    3.5 

Vice Ordförande Malin Wahlström presenterar propositionen och svarar på frågor. 

  

Seniorsordförande Johanna Schedin frågar om det är ett krav från I-Sektionen att ha 

styrdokumentet angående Mikrostädning som ett policydokument, då innehållet även gäller 

dem. Styrelsen har inte frågat I-Sektionen, men Musikphørman Hanna Brinck sakupplyser 

om att I har en egen riktlinje angående mikrostädning.  

 

Diskussion förs kring propositionen.  

 

Administrativt ansvarig Elin Cardell yrkar på 

att  föra diskussion kring varje att-sats var för sig. 

 

Mötet beslutade 

att avslå yrkandet. :’( 

 

Diskussion förs kring huruvida det är okej att ändra i ett styrdokument som gäller också I-

sektionen. Det lyfts att det är I:arnas eget ansvar om de valt att förlita sig på våra 

styrdokument. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

Mötet ajourneras till kl. 19.26. 

Mötet återupptas kl. 19.30. 

 

§10.6-7 Proposition angående appen Entrie 1 + Proposition angående appen Entrie 2 3.6-3.7 

Sektionsordförande Melinda Allgurén presenterar hur diskussionen bör föras samt 

Styrelsens syfte med att lägga fram propositionen. Melinda informerar också om att det inte 

kommer att tas pauser förrän beslut fattats.  

 

Melinda Allgurén och Carl-Johan Stambolovski presenterar bakgrund till proposition 6  

och 7.  

 

Melinda och Carl-Johan presenterar proposition 7 och svarar på frågor. 

 Øverphøs    presenterar sin sida och svarar på frågor. 

  

Melinda och Carl-Johan presenterar proposition 6 och svarar på frågor. 
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Cophøs    presenterar sin sida och svarar på frågor. 

 

Kårstyrelsens ordförande Theo Nyman presenterar sig och berättar Kårstyrelsens ställning 

till proposition 6 och 7 och svarar på frågor. Revisorerna har diskuterat propositionerna och 

ger sin syn på dem. 

 

Diskussion förs kring proposition 7. Diskussion förs kring proposition 6.  

 

Beslut kring Proposition angående appen Entrie 2 

Mötet beslutade 

att  avslå att-sats 1. 

 

Mötet beslutade 

att  bifalla att-sats 2b) samt 2c). 

 

Beslut kring Proposition angående appen Entrie 1 

Mötet beslutade 

att  bifalla att-sats 1. 

 

Mötet beslutade 

att  bifalla att-sats 2b) samt 2c). 

 

 

Sektionsordförande Melinda Allgurén informerar om att ett extrainsatt sektionsmöte 

kommer att utlysas på fredag och hållas den 7 december.  

 

Valberedningsordförande Kettil Blohmé yrkar på 

att ta punkt §10.8 nu och därefter ajournera mötet till torsdag. 

 

Mötet är oenigt. 

 

Talman Filip Rydgren yrkar på 

att ta fem minuters paus. 

 

Mötet beslutade efter många om och men 

att  bifalla yrkandet. 

 

Mötet ajourneras till 00:34. 
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Mötet återupptas 00:38. 

 

§10.8 Proposition angående tillägg i stadgan kopplat till jäv    3.8 

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

förtydligas att förtroendevalda räknas till funktionärer. 

 

Diskussion förs kring propositionen. Det diskuteras om det finns risk att formuleringen 

”funktionär får inte bruka sin post för att främja sina personliga ekonomiska intressen” kan 

tolkas som att man inte får ta med sig erfarenheter från sin post. Under diskussionen 

diskuteras också om firmatecknare som har koppling till företag får signera avtal åt 

sektionen med detta företag. Carl-Johan svarar att sektionen är en enskild firma med två 

firmatecknare som kan signera avtal var och en för sig, så i sådant fall kan den firmatecknare 

som ej har personliga intressen i frågan signera. Det konstateras också att en insatt person 

ej bör få delta i diskussion inför ett beslut då detta riskerar färga beslutet.  

 

Mötet beslutade 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

 

Vice Verkmästare Victor Lennartsson yrkar på 

att  ajournera mötet till imorgon. 

 

Mötet är oenigt. 

 

Talman Filip Rydgren går till öppen votering där nånstans runt 33 personer röstar för och 17 

röstar emot. Filip finner att de som vill hem och sova har klar majoritet. 

 

Mötet ajourneras till kl. 17.15 nästkommande dag. 

Mötet återupptas 24 november kl. 17.22. 
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§11 Motioner        Beslut   4 
 

§11.1 Motion angående Utveckling av NGMs verksamhet    4.1 

NGM-Ordförande David Lind och NGM-medlem med ekonomiansvar Elvin Berndtson 

presenterar motionen och svarar på frågor. Det förtydligas att att-sats c) är tänkt att 

användas för att locka fler att öka antalet följare på sociala medier. David och Elvin 

förtydligar också att syftet med förslaget i att-sats d) är att öka intresset och engagemanget 

inom NGM. 

 

Jakob Elofsson yrkar på  

att  lyssna till Styrelsens motionssvar innan frågor ställs till motionärerna i denna och 

resterande motioner. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

 

Styrelseledamöterna Amanda Raashouu och Arvid Hjortberg presenterar Styrelsens 

motionssvar. NGM-och Styrelseledamötena svarar därefter på frågor.  

 

Angående att-sats a) diskuteras ansvarsfördelningen mellan Skattmästeriet, NGM-

Ordförande,Vice NGM-Ordförande samt NGM-medlem med ekonomiansvar. Det lyfts att 

ansvaret för sektionens ekonomi idag ytterst ligger på Skattmästeriet, och det är oklart 

vilket ansvar det skulle innebära en förtroendevald NGM-medlem med ekonomiansvar 

skulle ha. Ett alternativ som lyfts är att låta Vice NGM-Ordförande få större ansvar för 

fakturering. Förslaget skulle också behöva bearbetas ytterligare då det innebär en 

reglementesändring. Mötet anser dock att det bör ses över vilket ansvar aktivaposten 

NGM-medlem med ekonomiansvar bör ha. 

 

Mötet beslutade 

att avslå att-sats a). 

 

Angående att-sats b) lyfts att hänsyn bör tas till INFUs perspektiv och att utskott som 

beställer tjänster från dem bör försöka anpassa sig efter deras ledtider, eftersom de finns av 

en anledning. Det lyfts också att införandet av en aktivapost inte är något som tas på ett 

Sektionsmöte. 

 

Mötet beslutade 

att  avslå att-sats b). 
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Angående att-sats c) lyfts att införandet av en budgetpost är något som bör göras på en 

budgetrevidering. 

 

Mötet beslutade 

att avslå att-sats c). 

 

Angående att-sats d) lyfts att drivkraften för engagemang inte bör vara att sträva efter 

större omsättning.  

 

Mötet beslutade 

att avslå att-sats d).   

 

Elvin yrkar på 

att  ålägga Seniors 2023 och Styrelsen 2023 att se över huruvida en förtroendevald 

ekonomipost bör införas inom NGM eller om ansvaret bör läggas på Vice NGM-

Ordförande, alternativt en motsvarande Vice Skattmästare med NGM-ansvar. 

 

Frågan ställs till Seniorsordförande 2023 om huruvida de kan tänka sig att göra denna 

utvärdering. Seniorsordförande Electus Nanna Öström ställer sig positiv till förslaget. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

 

§11.2 Motion angående Äskning Caféet      4.2 

Styrelseledamot med Socialt Ansvar Arvid Hjortsberg presenterar motionen. 

Styrelseledamot med Husansvar Albin Thuvér presenterar Styrelsens mycket detaljerade 

och utförliga motionssvar med nyanserade beskrivningar av de båda dammsugarna. 

 

Arvid svarar på frågor. Frågan ställs vilken städutrusning som kommer finnas tillgänglig i nya 

M-Huset. Svaret är att den vi kommer ha tillgång till är den vi tar med oss. Det lyfts också 

varför caféet vill ha en industridammsugare och inte en vanlig dammsugare. En 

industridammsugare är mer lämplig för de utmaningar som den kan komma att ställas för i 

denna studentorganisation. 

 

Jakob Elofsson yrkar på 

att avslå denna äskning och följande två (punkt §11.3 respektive §11.4 i dagordningen) 

och låta Styrelsen fatta beslut kring dessa. 
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Mötet för diskussion kring Jakobs yrkande.  

 

Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet och gå vidare till §11.5 i dagordningen. 

 

§11.5 Motion angående nominering av Hedersmedlem     4.5 

Styrelseledamot med Socialt Ansvar Arvid Hjortberg presenterar motionen och svarar på 

frågor. Arvid förklarar vad Inspektorn gör. Han är en vuxen person som har insyn i 

sektionsverksamheten. 

 

Styrelsen har inget motionssvar. Ingen diskussion förs kring motionen. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla motionen i sin helhet. 

 

Mötet ajourneras till kl. 19.20. 

Mötet återupptas kl. 19.34. 
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§12 Valärenden          6 

Talman Filip Rydgren yrkar på  

att  ta alla poster med en nominerad eller en motkandidering först. 

 

Mötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

 

§12.1 Valberedningen informerar     Information  

Valberedningsordförande Kettil Blohmé informerar om hur förberedelserna till val av 

funktionärer gått till. 

 

§12.2 Fastställande av valförfarande     Beslut   

Talman Filip Rydgren presenterar Riktlinje angående valförfarande under sektionsmöten och 

yrkar på att använda denna under mötet. 

 

Mötet beslutade  

att  använda sig av riktlinjen. 

 

§12.3 Val av funktionärer      Beslut  6.1 

 

Val av Vice AktU-Ordförande     Beslut  

Valberedningens förslag Paul Manteus presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Paul Manteus till Vice AktU-Ordförande. 

 

Val av Vice Cafémästare     Beslut  

Valberedningens förslag Amanda Raaschou presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Amanda Raaschou till Vice Cafémästare. 

 

Val av Vice InfU-Ordförande     Beslut  

Valberedningens förslag Linus Högblom presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten. 
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Mötet beslutade 

att  välja Linus Högblom till Vice InfU-Ordförande. 

 

Val av PR-mästare      Beslut  

Motkandidat Olle Vahlin presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Olle Vahlin till PR-mästare. 

 

Val av Prylmästare      Beslut  

Motkandidat Zoe Birgersson presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Zoe Birgersson till Prylmästare. 

 

Val av Talman       Beslut  

Valberedningens förslag Carl Bergquist presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Carl Bergquist till Talman. 

 

Val av Vice Sexmästare      Beslut  

Valberedningens förslag Linus Ferngren presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion 

förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Linus Ferngren till Vice Sexmästare. 

 

Val av Hovmästare      Beslut  

Valberedningens förslag Josephine Hallqvist presenterar sig och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Josephine Hallqvist till Hovmästare. 
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Val av Ølphørmän      Beslut  

Valberedningens förslag Kalle Lenberg och Isac Kjörning Bertheau presenterar sig och 

svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaterna. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Kalle Lenberg och Isac Kjörning Bertheau till Ølphørmän. 

 

Val av After School-Ansvariga     Beslut  

Valberedningens förslag Adam Larsson och Gabriel Berthet presenterar sig och svarar på 

frågor. Diskussion förs kring kandidaterna. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Adam Larsson och Gabriel Berthet till After School-Ansvariga. 

 

Sexet yrkar på att öppna för spontankandideringar till resterande poster som AfterSchool-

Ansvariga. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna yrkandet. 

 

Josefine Ahrberg och Louise Zetterström spontankandiderar till posten. Josefine och Louise 

presenterar sig själva och svarar på frågor. 

 

Diskussion förs kring kandidaterna. 

 

Mötet beslutade 

att välja Josefin Ahrberg och Louise Zetterström till After School-Ansvariga. 

 

Mötet ajourneras till kl. 21.03. 

Mötet återupptas kl. 21.27. 

 

Val av Vice SRM-Ordförande     Beslut  

Valberedningens förslag Hugo Persson presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Hugo Persson till Vice SRM-Ordförande. 
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Johanna Schedin yrkar på 

att hantera inval till resterande poster i samma situation (färre 

nominerade/motkandidater än utlysta poster) på samma sätt som AfterSchool-

ansvariga, det vill säga därmed öppna upp för spontankandideringar till resterande 

poster efter att eventuella tidigare nominerade/motkandidater haft sitt anförande 

och beslut fattats.” 

 

  Mötet beslutade 

  att bifalla yrkandet. 

 

Val av Likabehandlingsombud     Beslut  

Valberedningens förslag Alice Lövung presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Alice Lövung till Likabehandlingsombud. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till Likabehandlingsombud.  

 

Talman Filip Rydgren yrkar på 

att  bordlägga valet av ett andra Likabehandlingsombud till ett senare möte. 

 

Mötet beslutade 

att  bifalla yrkandet. 

 

Val av av Her Tech Future-Ansvariga     Beslut  

Valberedningens förslag Tilda Sjöstrand presenterar sig och svarar på frågor via zoom. 

Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Tilda Sjöstrand till Her Tech Future-Ansvarig. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till Her Tech Future–Ansvarig. 

 

Talman Filip Rydgren yrkar på 

att  bordlägga valet av en andra Her Tech Future-Ansvarig till ett senare möte. 
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Mötet beslutade 

att  bifalla yrkandet. 

 

Val av Vice TDG-Ordförande     Beslut  

Valberedningens förslag Tony Nguyen presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Tony Nguyen till Vice TDG-Ordförande. 

 

Val av Vice Verkmästare     Beslut  

Valberedningens förslag Isac Strömberg presenterar sig och svarar på frågor. 

Motkandidat Hillevi Mundt presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaterna. Sluten votering med 69 röstande äger rum.  

 

Mötet beslutade 

att  välja Isac Strömberg till Vice Verkmästare. 

 

Mötet ajourneras till kl. 22.58. 

Mötet återupptas kl. 23.02. 

 

Val av Gudphadder      Beslut  

Valberedningens förslag Albin Vigre presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Albin Vigre till Gudphadder. 

 

Val av Cophøs       Beslut  

Filippa Hain yrkar på 

att  kandidater till posten Cophøs väljs in separat, det vill säga en separat röstning kring 

varje individ förs och inte en gruppinröstning. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna yrkandet. 

 

Valberedningens förslag Benny Jiang presenterar sig och svarar på frågor. 
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Valberedningens förslag Edward Ramberg presenterar sig och svarar på frågor. 

Valberedningens förslag William Svanlund Hällsson presenterar sig och svarar på frågor. 

 

Diskussion förs kring kandidaterna. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Benny Jiang till Cophøs. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Edward Ramberg till Cophøs. 

 

Mötet beslutade 

att  välja William Svanlund Hällsson till Cophøs. 

 

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar till resterande poster som Cophøs. 

 

Mötet beslutade 

att  bordlägga val av resterande Cophøs till ett senare möte. 

 

Val av Vice NGM-Ordförande     Beslut  
Posten står utan kandidater. Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. 

Valberedningen informerar om vad posten innebär.  

 

Kasper Friberg nominerar sig själv. Kasper presenterar sig själv och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring kandidaten. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Kasper Friberg till Vice NGM-Ordförande. 

 

Val av Projektledare för MEKKA 2024    Beslut  

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

Sittande Projektledare för MEKKA Anna Samuelsson informerar om vad posten innebär.  

 

Mötet beslutade 

att  bordlägga Val av Projektledare för MEKKA 2024 till ett senare möte. 

 

Val av Vice Projektledare för MEKKA 2024    Beslut  

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

att  bordlägga Val av Vice Projektledare för MEKKA 2024 till ett senare möte. 

 

Val av Vice Seniorsordförande    Beslut  

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

 

Mötet beslutade 

att  bordlägga Val av Vice Seniorsordförande till ett senare möte. 

 

Val av Världsmästare     Beslut  

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

 

Mötet beslutade 

att  bordlägga Val av Världsmästare till ett senare möte. 

 

Val av Vice Skattmästare    Beslut  

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

 

Mötet beslutade 

att  bordlägga Val av Vice Skattmästare till ett senare möte. 

 

Val av Cafékassör     Beslut  

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

Sittande Vice Skattmästare med Cafémästeriansvar Felix Langenius informerar genom Linus 

Högblom om vad posten innebär. 

 

Mötet beslutade 

att  bordlägga Val av Cafékassör till ett senare möte. 

 

Val av Sexakassör     Beslut  

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

 

Mötet beslutade 

att  bordlägga Val av Sexakassör till ett senare möte. 
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§13 Fyllnadsval av Valberedningsledamot    Beslut    

Talman Filip Rydgren öppnar för spontankandideringar. Ellinor Ahlgren blir nominerad. 

Ellinor presenterar sig och svarar på frågor. 

 

Mötet beslutade 

att  välja Ellinor Ahlgren till Valberedningsledamot. 

 
§14 Beslutsuppföljning      Information   

Inga beslut att följa upp. 

 

§15 Övrigt        Diskussion   

Talman Filip Rydgren påminner alla som varit närvarande under hela mötet om att plocka 

med sig ett Øøølglas. 

 

PR-phørman Lukas Helleberg gör reklam för att PR kommer att dela ut årsböcker imorgon 

fredag. 

 

Socialt Ansvarig Arvid Hjortberg informerar om att alla som var anmälda till Hösttacket kan 

få ett märke innan de lämnar. 

 

Sångarstridsphørman Emil Grizell informerar om att man också kan komma på mingel på 

Sångarstridsmingel i KC:M R på fredag lunch. 

 

Vice Ordförande Malin Wahlström tackar Valberedningen för det fantastiska arbete de gjort 

under året. Malin tackar också vår Talman för det fantastiska arbete han gjort! 

 

§16 TFMA        Ordningsfråga   

Talman Filip Rydgren tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat kl. 00.22.
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Vid protokollet 

 

 

Elin Cardell 

Administrativt Ansvarig 

 

 

Filip Rydgren 

Talman 

 

 

 

 

Markus Lantto 

Justerare 

 

 

Lovisa Persson Hansson 

Justerare 

 


