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Tid: Måndagen den 8 november kl. 1500
Plats: Föreläsningssal M:B, Maskinhuset, LTH
Närvarande: Carl Agmén, Emilia Alfredsson, Emanuelle Alm, Jessica Arvidsson, Amanda
Berninger, Björn Markström, Hanna Andrén, Victoria Schönauer, Victor Sandberg, Simon
Gustavsson, Sophie Bjellerup, Sixten Björkén, Arvid Boström, Caroline Brandt, Kajsa Brange,
Malin Christiansson, Clara Curman, Viktor Davidsson, Caroline Dimberg, Carl Esping, Anton
Forssell, Erik Friberg, Tobias Gard, Stephanie Gardner, Louise Gustafsson, Nina Gustafsson,
Carl Hagman, Jesper Hermodsson, Fredrik Hult, Caroline Hårdhammar, Martin Jacobssonm
Angelika Jansson, John Jansson, Isabelle Jonsson, Kristina Josefsson, Emelie Järlid, Linnea
Karell, Patrik Karlsson, Viktor Kjellin, Anna Kjölstad Svedu, Linnea Kraft, Marcus Kylberg, Carl
Fredrik Leifland, Fredrik Leifland, Pontus Liljeberg, Ebba Linde, Filip Lindwall, Christoffer
Löfquist, Timmi Modari, Lina Nord, Fredrik Oher, Niklas Ohlsson, Hilmer Olai, Martin
Olofsson, Lina Olofzon, Josefine Olsson, Tobias Olsson, Tobias Olsson, Erik Oredsson, Sven
Paulin Hansson, Hanna Pernbert, Martina Persson Hollsten, Mikaela Persson Hollsten, Caroline
Rahm, Anna Rengstedt, Sara Ringborg, Nina Rodling, Kajsa Ryding, David Sahlin, Emma
Sandin Hansson, Philip Sandwall, Emma Sikander, Olof Spångö, Carolin Sundvik, Kristin
Svensson, Hanna Svenstrup, Andreas Söderberg, Magnus Torstensson, Linnea Wickberg, Dan
Widerström, Per Vingå, Marcus Witting
Ärenden:
1. Mötet öppnades
2. Andreas Norrman valdes till mötesordförande
3. Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare
4. Martin Olofsson och Fredrik Hult valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
5. Dagordning och mötets utlysande godkändes
6. Sektionsstyrelse och grupper informerar om pågående aktiviteter
Emanuelle Alm berättade om styrelsens arbete angående sektionsstrukturen. Just nu är
det mycket arbete angående att ta tillvara på sektionsmedlemmarnas engagemang.
Styrelsen presenterar två förslag till sektionen. Det första förslaget handlade om en
sektionsbil, Christoffer presenterade siffror på vad det skulle kosta i inköp och
underhåll samt ett förslag på uthyrningskostnader. Mötet är intresserade av att
styrelsen undersöker detta närmre och presenterar ett konkret förslag på
vårterminsmötet. Det andra förslaget som presenterades var att köpa in aktivapikéer
till samtliga aktiva i sektionen. I detta förslaget skulle alla aktiva få varsin piké när de
blir aktiva och det skulle skapa enhetlighet och samhörighet bland de aktiva i
sektionen. Fredrik presenterade kostnader för inköp, ett större initialt och sedan för
varje år. Delar av mötet tycker att det är ett bra förslag.
sexI jobbar med att få så mycket fest per krona som möjligt. Det som är på gång
under hösten är vinprovning, aktivasittning och julfest. De jobbar även mycket med
att få vara med på tandem 2011. De jobbar även mycket för ett utökat
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samarbete/evenemang med andra sektioner och institutioner.
NGI har satsat mycket på ansvarsfördelning och gruppdynamik. De
kommer att göra ett väldigt bra resultat denna terminen. Två nya
samarbetspartner, Triathlon Consulting Group och Tetra Pak. De har haft
många event och har även mycket planerat för resten av terminen och
våren.
SRI har jobbat mycket med utvärdering av kurserna för att få bättre kvalitet. De
jobbar även väldigt mycket med att få så hög svarsfrekvens på CEQ som möjligt.
Ivent har arrangerat två prova-på aktiviteter beachvolleyboll och vindsurfing och
skall även arrangera klättring. De har haft två I-kvällar och har en I-morgon planerad
den 7 december. Det har även startats ett nytt fotbollslag på sektionen.
Info jobbar på höstens I-type och fotokatalogen är nu klar. De håller även på att
designa en rollup tillsammans med kåren och har gjort en film till aktivasittningen.
Nollningens bilder finns nu på hemsidan.
InUtI jobbar mycket med ESTIEM så att Iare kan åka iväg och träffa andra Iare. 7
Iare var precis i Trondheim på en sådan resa. 26 november är det lokal uttagning till
TIMES.
Prylet har sålt overaller och märken, samt jobbar med nya produkter. De har kvar
aktivapresenter från förra året.
Cafégruppen sköter caféet två dagar i veckan och har hjälpt till under nollningen och
gjort t.ex sillfrukosten innan FlyING.
Alumnigruppen har arrangerat alumnilunch samt arrangerar mastersittning nästa
vecka och examensskål för de som går ut i december.
Phöset har gjort klart ekonomin för nollningen nu.
Sångarstriden hade ett stort engagemang och förmännen är stolta för I-sektionens
insats.
7. Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Malin Christiansson presenterade resultatet från föregående år. Vi gick dryga 51000
plus och 30% gick till nollningsfond, 30% till projekt, 20% till INKA 20% till lokaler.
Hon berättade även om revisionsverksamheten för läsåret 09/10.
8. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens föregående styrelse och övriga funktionärer
godkändes av mötet
9. Presentation av budgetrevision för innevarande år
Malin Christiansson presenterade budgetrevisionen för året. Den reviderade budgeten
godkändes.
10. Uppföljande av beslut från vårterminsmötet 2010
Beslutsunderlag se bilaga 1
Samtliga propositioner godkändes.
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11. Propositioner/Motioner
Beslutsunderlag se bilaga 2
- Proposition angående stadgeändringar
Vice cafémästare ersätts med Cafémästare då posten ändå kommer att
heta något annat hos M-sektionen där verksamheten är förlagd. I övrigt
godkändes stadgeändringarna av mötet.
- Proposition angående reglementsändringar
Samtliga propositioner godkändes av mötet.
12. Val av poster i sektionsstyrelsen
Beslutsunderlag se bilaga 3
i.

ii.
iii.
iv.

Ordförande för Informationsutskottet
Valberedningen presenterade sin kandidat Ebba Linde. Ebba och motkandidat
Niklas Ohlsson presenterade sig för mötet. Efter omröstning valdes Niklas
Ohlsson till ordförande för Informationsutskottet.
Ordförande för sexmästeriet
Valberedningen presenterade sin kandidat Timmi Modari. Timmi presenterade
sig själv och valdes av mötet till ordförande för sexmästeriet.
Ordförande för näringslivsgruppen
Valberedningen presenterade sin kandidat Fredrik Oher. Fredrik presenterade
sig själv och valdes till ordförande för NGI.
Ordförande för Aktivitetsutskottet
Valberedningen presenterade sin kandidat Andreas Söderberg. Andreas och
motkandidat Anna Rengstedt presenterade sig själva. Efter omröstning valdes
Anna Rengstedt till ordförande för aktivitetsutskottet.

13. Val av Överphös enligt reglemente
Beslutsunderlag se bilaga 3
Valberedningen presenterade sin kandidat Hanna Pernbert. Hanna och motkandidat
Anna Kjölstad Svedu presenterade sig för mötet. Efter omröstning valdes Hanna
Pernbert till överphös.
14. Val av Prylgeneral enligt reglemente
Beslutsunderlag se bilaga 3
Valberedningen presenterade sin kandidat Erik Friberg. Erik presenterade sig för mötet
och valdes till prylgeneral.
15. Val av representanter till valberedningen
Beslutsunderlag se bilaga 3
Valberedningens förslag på fyra kandidater; Malin Rylander, Carl Fredrik Leifland,
Kristina Josefsson och Hanna Svenstrup samt röstning om enbart vakantplatsen
röstades igenom. Carl Agmén och Viktor Davidsson presenterade sig och efter
omröstning valdes Carl Agmén till den vakanta platsen i valberedningen.
16. Nominera och välja representanter till med sektionen sammanhängande organ där Iteknologer bereds säte och stämma.
I dagsläget har vi inga sådana att tillsätta.
17. Övriga frågor och ärenden
Björn Markström, ordförande för SRI, frågade deltagarna på mötet om det fanns några
kurser att rekommendera att ta in i utbudet av valbara kurser som ligger förladga
under de sista åren av utbildningen.
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18. Mötet avslutades

Sekreterare
Carolin Sundvik

Justerare

Justerare

Martin Olofsson

Fredrik Hult
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Bilaga 1
Uppföljande av beslut från vårterminsmötet 2010

Proposition om ändringar i stadgar
§3:10 Höstterminsmöte
Tillägg
*) Val av sektionsrepresentant i Teknologkårens fullmäktige i enlighet med TLTH:s stadgar.
Motivering
Att om förslag som utarbetas av arbetsgrupp inom Teknologkårens fullmäktige med avseende att
införa en sektionsrepresentant klubbas igenom kunna till höstterminsmötet tillsätta en sådan.

§3:9 Vårterminsmöte
Tillägg
*) Val av sångboksförman enligt reglemente.
Motivering
Att säkerställa ett demokratiskt tillsättande av posten som sångboksförman.

§10:9:2 Aktivitetsutskottet
Ändring
Det åligger aktivitetsutskottet att anordna evenemang i syfte att öka sektionsmedlemmarnas välbefinnande och
intresset kring sektions verksamhet.
Motivering
Att bättre spegla utskottets verksamhet.
Styrelsen
Genom
Emanuelle Alm

Carolin Sundvik

Ordförande

Vice ordförande
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Bilaga 2
Proposition om ändringar i stadgar
§3:10 Höstterminsmöte
Tillägg
i) Val av Vice Cafémästare enligt reglemente
Nuvarande punkt i) angående sammanhängande organ flyttas till j)
Motivering
För att säkerställa ett demokratiskt tillsättande av vice cafémästare

§3:9 Vårterminsmöte
Tillägg
l) Val av Alumnigruppsansvarig enligt reglemente
Nuvarande punkt l) angående Karnevalsansvarig flyttas till m)
Motivering
För att säkerställa ett demokratiskt tillsättande av Alumnigruppsansvarig

§3:9 Vårterminsmöte
Tillägg
n) Val av två representanter till valberedningen.
Motivering
För att säkerställa en kontinuitet i valberedningens arbete

§3:10 Höstterminsmöte
Nuvarande formulering
e) Val av representanter till valberedningen.
Ändring
e) Val av tre representanter till valberedningen.
Motivering
För att säkerställa en kontinuitet i valberedningens arbete
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§4:1 Sammansättning
Nuvarande formulering
Sektionens valberedning utgörs av minst tre personer och bör ej
innehålla fler än fem personer. Ledamöterna i valberedningen skall
representera minst två olika årskurser.
Ändring:
Sektionens valberedning utgörs av fem personer. Ledamöterna i valberedningen skall
representera minst två olika årskurser.
Motivering:
Föra att anpassa stadgan till föreslagen ändring i §3:9 och §3:10

§4:4 Mandatperiod
Nuvarande formulering
Valberedningens mandatperiod löper kalenderårsvis.
Ändring:
Representant i valberedningen är vald på ett år.
Motivering:
Föra att anpassa stadgan till föreslagen ändring i §3:9 och §3:10

§13:7 Rekrytering
Tillägg
Vid vakanta platser skall allmän utlysning på sektionen ske innan rekryteringsprocessen påbörjas
Motivering
För att på ett rättvist sätt ge alla sektionens medlemmar möjlighet att söka till vakanta
funktionärsposter
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Proposition om ändringar i reglemente
§1:2 Vice Ordförande
Borttagning
f) att ansvara för alumniverksamhet.
Motivering
Vid införandet av ansvarsposten Alumnigruppsansvarig bör denna punkt tas bort från Vice
ordförandes ansvar.

§2:6 Aktivitetsutskottet
Tillägg
e) att tillgodose sektionen med information om hur det går för sektionens fotbollslag
Motivering
För att säkerställa dokumentation och information om utskottets utökade verksamhet

§3:10 Cafégruppen
Nuvarande formulering
Erfordligt antal funktionärer nomineras av styrelsen för att sedan väljas in på Maskinsektionens
höstterminsmöte.
Ändring
Erfoderligt antal funktionärer väljs av höstterminsmötet för att sedan väljas in på
Maskinsektionens höstterminsmöte.
Motivering
För att säkerställa ett demokratiskt tillsättande av vice cafémästare
Styrelsen
Genom
Emanuelle Alm
Ordförande

Carolin Sundvik
Vice ordförande
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