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Protokoll
§1 Talmannen förklarar mötet öppnat
Talman Malin Rudin förklarade mötet öppnat kl. 17.25.
§2 Val av mötesordförande
Talman Malin Rudin valdes.
§3 Val av mötessekreterare
Kontaktor Erik Brahemark Danielsen valdes.
§4 Godkännande av tid och sätt
Mötet beslutade att godkänna tid och sätt.
§5 Val av två justeringspersoner
Filip Larsson och Joakim Magnusson Fredlund valdes till justerare.
§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§7 Godkännande av dagordningen
Malin yrkade på att lägga till en ny §13 ’Bokslut 2021’. Malin yrkade på att flytta §13
’Ekonomisk rapport’ till §17. Anna yrkade på att lägga till en ny §18A ’Val av inspektor’.
Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkanden.
§8 Föregående sektionsmötesprotokoll
Protokoll för VM/21 lades till handlingarna. Protokoll för HTM/21 lades till handlingarna.
§9 Meddelanden
Jacob informerar om att mentorskapsprogrammet åter är öppet och uppmuntrar folk att
söka. Han lovar att det är kul, inte är så mycket arbete och finns mycket fika.
Anna Hollsten informerar om att det finns kvar coronamedaljer att hämta för funktionärer
som jobbade under pandemiåren.
Axel Bergenfeldt, pedell på Teknologkåren, håller i en presentation om Kåren. Han förklarar
hur Kåren fungerar, och berättar att det finns flera vakanser inom organisationen, bland
annat Kårordförande, Näringslivsansvarig och Informationsansvarig. Han uppmuntrar därför
sektionen att söka till poster på Kåren, och hänvisar till mer information på tlth.se.
§10 Beslutsuppföljning
A) Upprustning av toaletter
Robin Bengtsson informerar om upprustningen av toaletterna i Edekvata. Han berättar
att det är ett projekt som varit aktivt länge, men som för flera anledningar fastnat.
Statusen är att det finns andra projekt som måste bli klara först. Det finns hopp om
att upprustningen kan ske snart, men den förhoppningen har funnits tidigare år också.
Mötet beslutade att skjuta upp beslutsuppföljningen av ’Upprustning av toaletter’ till
HTM/22.

Signaturer:

MO:

MS:

J1:

J2:

Sida 3 av 16

Protokoll VTM/22
2022-05-12

E-sektionen inom TLTH

B) Inköp av brickor, vattenkaraffer och bestick
Fremja berättar att allt köpts in till under budget. Allting finns i Pump och används
flitigt.
Mötet beslutade att stryka ’Inköp av brickor, vattenkaraffer och bestick’ från beslutsuppföljningen.
C) Inköp av kökutrustning
Alfred berättar att kökutrustning köpts in till under budget.
Mötet beslutade att stryka ’Inköp av kökutrustning’ från beslutsuppföljningen.
D) Inköp av jobbartröjor
Alfred berättar att jobbartröjor köpts in till under budget.
Mötet beslutade att stryka ’Inköp av jobbartröjor’ från beslutsuppföljningen.
E) Inköp av zonmixer
Emil Lantz informerar om vad som köpts in till under budget.
Mötet beslutade att stryka ’Inköp av zonmixer’ från beslutsuppföljningen.
F) Sångarstridens tackfest
Motionärerna närvarade inte vid mötet, så talmannen läste upp beslutsuppföljningen.
Mötet beslutade att stryka ’Sångarstridens tackfest’ från beslutsuppföljningen.
§11 Uttag ur Sektionens fonder sedan förra terminsmötet
Förvaltningschef Morris Thånell berättar om vilka uttag som gjorts ur sektionens fonder
sedan senaste sektionsmötet.
§12 Verksamhet 2021
A) Verksamhetsberättelser
Styrelsen 2021 presenterade styrelsens verksamhetsberättelser 2021, och eftersom Henrik
Ramström inte kunde närvara läste talmannen upp valberedningens verksamhetsberättelse 2021.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
B) Uppföljning av verksamhetsplan
Styrelsen 2021 presenterade styrelsens uppföljning av verksamhetsplanerna 2021, och
eftersom valberedningens ordförande 2021 Henrik Ramström inte närvarade läste talmannen upp valberedningens uppföljning av verksamhetsplanen 2021.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
§13 Bokslut 2021
Förvaltningschef 2021 Vincent Palmer presenterade bokslutet för 2021.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till Vincent.
§14 Revisionsberättelse 2021
Revisor 2021 Antonia Mundt-Petersen presenterade revisionsberättelsen för 2021.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
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Mötet beslutade att bifalla revisorernas yrkande.
§15 Frågan om ansvarsfrihet för 2021
Malin Rudin yrkade på att Sophia Carlsson agerar Talman under §15.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor kring att ta frågan om ansvarsfrihet.
Mötet fick möjlighet till diskussion kring att ta frågan om ansvarsfrihet.
A) Funktionärer
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att finna funktionärerna 2021 ansvarsfria.
B) Utskott
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att finna utskotten 2021 ansvarsfria.
C) Styrelse
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att finna styrelsen 2021 ansvarsfri.
D) Revisorer
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att finna revisorerna 2021 ansvarsfria.
E) Valberedning
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att finna valberedningen 2021 ansvarsfri.
§16 Styrelsens förslag till resultatdisposition
Morris Thånell presenterar styrelsens förslag på resultatdisposition.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att lägga resultatdispositionen till handlingarna.
Sophia Carlsson yrkade på att ta matpaus innan §20 i 30 minuter.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
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Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§17 Ekonomisk rapport
Morris Thånell presenterar en rapport över sektionens ekonomi.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
§18 Verksamhet 2022
A) Utskottsrapporter
Styrelsen 2022 presenterade utskottsrapporterna för 2022.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
B) Uppföljning av verksamhetsplan
Styrelsen 2022 presenterade uppföljning av verksamhetsplanerna för 2022.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
§19 Val
A) Val av inspektor
Johan Gran presenterar sig själv för mötet. Han berättar vad en inspektor är och
vad en sådan gör.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till kandidaten.
Mötet beslutade att diskutera kandidaten med kandidaten i rummet.
Anna Hollsten presenterar valberedningens motivation.
Mötet diskuterade kandidaten.
Mötet beslutade att välja Johan Gran till inspektor.
B) Val av funktionärer
Jacob Forsell och Ellinor Nelderup informerar om posten som likabehandlingsombud
för mötet.
Lovisa Ahlvin frågar om postens arbetsbelastning.
Mötet beslutade att vakantsätta posten likabehandlingsombud med likabehandlingsansvar.
Axel Andersson informerar om posten som Teknikfokusansvarig för mötet.
Mötet beslutade att vakantsätta posten Teknikfokusansvarig.
Erik Wickström informerar om posten som stridsrop.
Mötet beslutade att vakantsätta posten stridsrop.
Sophia Carlsson och Anna Hollsten informerar om posten som øvermarskalk
Mötet beslutade att vakantsätta posten øvermarskalk.
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Sophia Carlsson informerar om posten som balkommité
Elin Helmersson berättar att hon gärna hade kandiderat till øvermarskalk ändå.
Talmannen yrkade på att åter öppna valet för øvermarskalk.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Elin Helmersson kandiderade till posten som øvermarskalk.
Elin presenterade sig själv.
Mötet beslutade att diskutera kandidaten med kandidaten i rummet.
Mötet beslutade att välja Elin Helmersson till øvermarskalk.
Flera personer berättar att de gärna hade kandiderat till balkommité.
Mötet återgick till val av balkommité.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Liam Liljeqvist, Ludvig Rådegran och Jonna Widstrand presenterade sig själva.
Mötet beslutade att diskutera kandidaterna med kandidaterna i rummet.
Mötet beslutade att välja in kandidaterna i klump.
Mötet beslutade att att välja in Liam Liljeqvist, Ludvig Rådegran och Jonna
Widstrand till balkommité.
Mötet ajournerades i trettio minuter.
Mötet återupptogs 20:25
§20 Behandling av motioner
A) Inköp av diskjockeybord
Morgan Bryer och Jesper Follin presenterade motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Robin Bengtsson presenterar styrelsens svar på motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Motionärerna jämkade sig med styrelsens förslag.
Mötet beslutade att bifalla den framvaskade motionen.
B) Borttagning av posten Husstyrelserepresentant
Joakim Magnusson Fredlund presenterade motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Axel Andersson presenterade styrelsens svar på motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Filip frågade vad styrelsen menade med att-satsen om datumet.
Axel svarade att reglementesändringar endast går igenom direkt med dubbel majoritet, och att att-satsen finns för att minska förvirring i det fall att motionen endast
går igenom med enkel majoritet.
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Robin Bengtsson, som motionär, tillade att datumet finns så att Joakim kan sitta
kvar på posten resten av denna läsperiod och att han sedan avsätts.
Filip undrade om inte Joakims avsättande borde läggas till i motionen.
Filip tilläggsyrkade på att entlediga sittande husstyrelserepresentant 7 juni 2022.
Joakim jämkade sig med styrelsens svar.
Styrelsen och Joakim jämkade sig med Filips svar.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att att bifalla den framvaskade motionen.
C) Reglementesförtydligande
Joakim presenterade motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar på motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Lukas Niklasson Lundqvist frågade om varför styrelsens svar stavar sektionsmöten
med gement ’s’. Axel svarade att det är inkonsekvent i stadgar och reglemente, och
det stavas med både versalt och gement ’s’ på olika platser, och att det därför inte
är fel.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation
Mötet beslutade att att bifalla den framvaskade motionen.
D) Ändringar av posttitlar i reglementet
Fremja Ekre presenterade motionen.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar på motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen och motionärerna.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Axel Andersson tilläggsyrkade på att ändra titeln på Vice Näringslivsutskottsordförande till vice ordförande för näringslivsutskottet vid varje instans i reglementet.
Jonna tilläggsyrkade på att lägga till ’§8:A b) Studierådsordföranden - utskottschef
för studierådet,’ till motionen.
Fremja jämkade sig med Axels och Jonnas tilläggsyrkanden.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att att bifalla den framvaskade motionen.
E) Förarbete för en uppdaterad sångbok
Filip Larsson presenterade motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Joakim frågade om Filip kunde ge exempel på sånger som inte sjungs regelbundet.
Filip svarade med ett exempel.
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Axel Andersson frågade varför motionären inte ville köpa in en bok från INGsektionen. Filip svarade att han inte orkar resa till Helsingborg endast för att köpa
en bok.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar på motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Joakim frågade styrelsen och motionären om Dokt-sektionen har någon sångbok.
Joakim kommenterade att att-satsen “tar i beaktning vad motionsförfattaren markerat” är problematisk, eftersom det inte går att sätta en specifik tidsram på den.
Joakim undrade om nationssångböcker och TLTH:s sångbok borde med. Han poängterade att han tyckte fler internationella visor borde inkluderas. Filip berättade
att han glömde TLTH:s sångbok, och att han tycker nationssångböckerna skiljer
för mycket kulturellt från LTH:s sångböcker, samt att Komponenten redan har ett
kapitel med internationella visor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Filip jämkade sig med styrelsens motionssvar med undantag för den första attsatsen, sen ändringsyrkade han på att höja budgeten till 2000 kr på grund av att
många sångböcker är dyra.
Joakim tilläggsyrkade på att lägga till TLTH:s sångbok.
Filip jämkade sig med Joakims tilläggsyrkande.
Filip tilläggsyrkade på att under “att motionsförfattaren införskaffar sångböcker
från:” lägga till “ING” förutsatt att Jonna Widstrand står för det praktiska kring
boken.
Mötet beslutade att rösta med acklamation
Mötet beslutade att bifalla motionen med styrelsens tilläggsyrkande och med ökad
budget till 2000 kr, och med tillägget av TLTHs sångbok, samt att Jonna Widstrand
ansvarar för att införskaffa ING-sektionens sångbok.
F) Köpa in en gitarrförstärkare samt ett akustiskt trumset
Erik Häggström presenterade motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar på motionen.
Erik jämkade sig med styrelsens motionssvar.
Erik yrkade på att öka budgeten till 15 000 kr med förklaringen att han inte insåg
hur dyra bra trummor kan vara.
Styrelsen jämkade sig med Erik Häggströms yrkande på att öka budgeten till 15
000 kr.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation
Mötet beslutade att bifalla den framvaskade motionen.
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G) Ändring av när sektionsmöte kan hållas (andra läsningen)
Filip Larsson presenterade motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla motionen för andra gången.
H) Protokolljustering (andra läsningen)
Talmannen läste upp motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar på motionen.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla motionen för andra gången.
I) Stadgeändring, Revisorer (andra läsningen)
Talmannen läste upp motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla motionen för andra gången.
J) Ta bort valberedningen från övriga sammanträde (andra läsningen)
Talmannen läste upp motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla motionen för andra gången.
Erik Brahemark Danielsen yrkade på att fem minuters paus efter §20 ’Behandling
av motioner’.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
K) Införa posten Biljardförman till Nöjesutskottet (andra läsningen)
Axel Andersson läste upp motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
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Vincent Palmer sade att det på förra mötet diskuterades huruvida posten var rimlig
att ha på grund av att fritidsledare finns.
Filip Larsson informerade om att posten Speleman tidigare fanns med en liknande
postbeskrivning och togs bort för att den ansågs göra för lite.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet.
L) Skapa Ekonomiutskottet inom sektionen, som är ansvariga för sektionens ekonomi
(andra läsningen)
Vincent Palmer presenterade motionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Elin Helmersson frågade om namnet till utskottet är spikat. Vincent påpekade att
det är en separat att-sats, men att motionen tekniskt sett faller om namnet inte
röstas igenom.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Joakim frågade varför det är olämpligt att genomföra tilläggandet av posten pengamästare mitt i verksamhetsåret. Morris svarade att förvaltningschefen enligt stadgan inte längre hade varit firmatecknare. En ny förvaltningschef samt pengamästare
hade behövts väljas in och budgeten hade behövts revideras. Han påpekade att det
är problematiskt att introducera en ny styrelsemedlem mitt i året, då det påverkar
styrelsens gruppdynamik kraftigt.
Vincent jämkade sig med styrelsens tilläggsyrkande.
Mötet öppnade för diskussion av motionen.
Filip Larsson föreslog att bifalla motionen i sin helhet och behandla namnbytet
separat efteråt.
Erik Brahemark Danielsen tyckte inte att namnbytet bör diskuteras på detta möte.
Joakim Magnusson Fredlund tyckte inte det är någon större oklarhet med om motionen med nuvarande namn röstas igenom.
Filip påpekade hur nödvändigt det är att motionen går igenom då förvaltningschefens arbetsbelastning för närvarande är ohållbar
Mötet diskuterade namnet på utskottet och utskottschefen.
Anna Hollsten menade att den sista att-satsen kan bortses utan att motionen faller.
Robin tyckte att det är problematiskt att stryka att-satser eller att göra en ny
motion under mötet.
Axel Andersson påpepar att det är ett brott mot stadgarna att göra en ny motion
efter motionsstopp för att sedan banka igenom den på sektionsmötet.
Mötet beslutade att bifalla den framvaskade motionen.
Mötet ajournerades i fem minuter.
Mötet återupptogs 22:23
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§21 Behandling av propositioner
A) Införande av posten vice ordförande i informationsutskottet
Emil Lantz presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Filip Larsson frågade om det är rimligt för en kandidat som inte är intresserad
av kreativt arbete att kandidera till posten vice informationschef, eftersom postbeskrivningen endast nämner det.
Emil Lantz svarade att det är informationschefens och vice informationschefens
ensak hur arbetet fördelas.
Emil Eriksson påpekade att InfU är ett väldigt spritt utskott med dålig sammanhållning, och tycker det är viktigt att ha en funktionär som kan bistå med småsakerna
i utskottet, likt i många andra utskott.
Filip tyckte att arbetsbeskrivningen är för snäv på grund av den andra raden i
beskrivningen.
Anna Hollsten undrade varför den andra meningen i postbeskrivningen valdes. Emil
Lantz svarade att postbeskrivningen medvetet kopierats från informationschefen.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Emil Eriksson yrkade på att styrelsen ändrar sin stavning med en versal, det vill
säga från “Vice informationschef” till “Vice Informationschef” för att göra det mer
konsekvent.
Filip yrkade på att ändra meningen “bistår informationschefen i dennes arbete
gällande informationsspridning och PR-verksamhet, samt” till “bistår informationschefen i dennes arbete, samt”
Emil Eriksson höll inte med Filips yrkande. Filip vill ge vicen samma möjlighet att
ta samma arbetsuppgifter som informationschefen.
Styrelsen jämkade sig med Emil Erikssons yrkande.
Mötet röstade för att behålla den ursprungliga definitionen.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla den framvaskade propositionen med Emil Erikssons
tilläggsyrkande.
B) Ändring av kapitel 12 i Stadgan
Jacob Forsell presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
C) Reglementesändring, öka antalet Bakis
Petter Melander presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
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Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
D) Reglementesändring, Inspektorns inbjudningar till event
Morris Thånell presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
E) Reglementesändring, funktionärskaffe
Petter Melander presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
F) Inköp av Adobelicenser till Influencers
Emil Lantz presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Emil Eriksson undrade om budgeten tagit hänsyn till studentpriser. Emil Lantz
svarade att det gör den.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Emil Eriksson tyckte det är ett jätterimligt inköp och också ett bra lockelse för folk
att söka influEncer i framtiden.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
G) Inköp av högtalartelefon
Jacob Forsell presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Emil Eriksson tyckte det är otroligt rimligt att köpa in denna på grund av hur dåligt
onlinemöten har fungerat. Anna Hollsten påpekar att den Kåren har är otroligt bra,
och tycker inköpet är befogat.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
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H) Stadgeändring, Inlämning av verksamhetsberättelse (andra läsningen)
Jonna Fahrman presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet för andra gången.
I) Stadgeändring, Ledamot i Valberedningen (andra läsningen)
Jonna Fahrman presenterade propositionen.
Robin Bengtsson presenterade styrelsens svar.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Filip Larsson undrade om det inte kan uppstå missförstånd med formuleringen för
representant för de nyinskrivna, då det kan tolkas som att den senast nyinskrivna
medlemmen (alltså före hösten) måste väljas in.
Robin menade att formuleringen i nuläget täcker detta problem.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Anna Hollsten undrade om förslaget nu måste igenom på ett ytterligare sektionsmöte.
Mötet diskuterade hur ett propositionssvar bör hanteras, då det inte verkar ha
hanterats förut.
Mötet beslutade att rösta om den ursprungliga propositionen med acklamation.
Mötet beslutade att avslå den ursprungliga propositionen.
Joakim Magnusson Fredlund tyckte att punktlistan i den nya motionen är ful.
Morris yrkade på att ta en 5 minuters paus efter denna punkt.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Joakim yrkade på att ändra punkt c) och d) till streck istället för bokstäver för
att det tydligare ska ingå i definitionen av ledamöter. Filip yrkade på att även
göra punkt b) till streck.
Axel Andersson tyckte att stadgeändringen i sig fungerar, men att reglementet i så
fall borde ha en förtydligande del där det exempelvis nämns att en representant för
de nyinskrivna ska väljas under nollningen.
Styrelsen tog en två minuters paus för att diskutera yrkandena.
Styrelsen jämkade sig inte med något av förslagen, och resonerade att det i nuläget
är tydligt nog i formuleringen och att det vore fult att implementera inkonsekvenser
i styrdokumenten.
Filip jämkade sig med Joakims yrkande.
Mötet beslutade att ta beslutet genom sluten votering gällande vilket yrkande
som skulle ställas mot avslag.
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Mötet beslutade att rösta om att bifalla styrelsens proposition i sin helhet med
acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
Mötet ajournerades i 5 minuter.
Mötet återupptogs 00:12.
J) Stadgeändring, Avsättandet av funktionärer (andra läsningen)
Jonna Fahrman presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
K) Revidering av stadgar och reglemente
Axel Andersson presenterade propositionen.
Mötet fick möjlighet att ställa frågor.
Anna Hollsten sakupplyste om att D-sektionen inte heter Datatekniksektionen, utan
D-sektionen och tycker att Axel borde ta bort den föreslagna ändringen.
Joakim Magnusson Fredlund påpekade att varje kapitel i stadgarna tidigare har haft
ett motsvarande kapitel i reglementet, och om proppen nu kommer att påverka det.
Lukas Niklasson Lundqvist tyckte att utskottsnamnen är egennamn, och därför
borde stavas med versaler.
Mötet fick möjlighet till diskussion.
Anna yrkade på att skriva D-sektionen istället för Datatekniksektionen, att i
det framlagda, ändrade, reglementet under 8.2.D ändra ändringen till endast “inom
TLTH”, att i reglementet under 7.2f), 7.3h) ska det stå “ordförande för D-sektionen”.
Axel informerade om att denna proposition är förstadiet till en policy om redaktionella ändringar.
Styrelsen yrkade på att inte göra ändringarna från denna propositions revidering
som också reviderades av en motion eller proposition som på detta sektionsmöte verkställts. Istället revidera de nya tilläggen i enlighet med denna propositions
struktur om val av gemener och versaler och dylikt.
Styrelsen jämkade sig med Annas och styrelsens egna yrkanden.
Mötet beslutade att rösta med acklamation.
Mötet beslutade att bifalla den framvaskade propositionen.
§22 Övrigt
Punkten protokollfördes inte.
§23 Talmannen förklarar mötet avslutat
Talman Malin Rudin förklarade mötet avslutat kl. 00:43.
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