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Protokoll, D-sektionens vintermöte 2018 
 
Plats:  C2, C-huset 
Datum:  2018-01-29 
Tid:  17:30 
Firmatecknare verksamhetsår 17/18 (20170701 – 20180630) 
Ordförande - Jacob Lundberg 
Kassör - William Stenberg 

§1. Mötets öppnande 
Sek�onsordförande Jacob Lundberg förklarade mötet öppnat kl. 17:37. 

§2. Val av mötesfunktionärer 

2.1. Mötesordförande 
Mötet beslutar 

att  välja  Jacob Lundberg  �ll mötesordförande. 

2.2. Mötessekreterare 
Mötet beslutar 

att  välja  Daniel Roos  �ll mötessekreterare. 

2.3. Justeringsperson, Rösträknare 
Mötet beslutar 

att  välja  Carl Davidsson ,  Patrik Sletmo ,  Gustaf Söderholm  och  Anna Bergström  �ll 
justeringspersoner �llika rösträknare. 

§3. Adjungeringar och fastställande av röstlängden 
Mötet beslutar 

att  adjungera  Diana Tuong  och  Josefin Håkansson . 
att  fastställa röstlängden �ll 110. 

§4. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 
Daniel Roos berä�ar hur och när mötet blivit utlyst och a� det ske� enligt stadgarna. 
 
Mötet beslutar 

att  mötet utlysts stadgeenligt. 

§5. Fastställande av föredragningslista 
Med förändringen a� ta bort §8. Även §10 försvinner med argumentet a� det hänger ut en enstaka 
medlem. 
 
Mötet beslutar 

att  godkänna föredragslistan med bor�agande av §8 och §10. 
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§6. Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet 

6.1. Jacob Lundberg (Ordförande): 	AMO	har	gjort	en	studentundersökning,	vi	har	
förberett	sektionsmöte,	skrivit	motionssvar,	planerat	midoff,	varit	på	Ling:s	sektionsmöte	
angående	en	motion	om	att	DI	ska	byta	till	vår	sektion.	Vann	F1	Röj.	

6.2. Juliette Winneroth (Aktivitetsutskottet): 	Saker	som	ska	göras:	Skidresa	med	
Y-AktU,	“Pi-balen”	tillsammans	med	Bi6	och	Y6,	“Typ	CSN”	med	Y-AktU,	laserdome,	paintball,	
spex.	

6.3. Viktor Wällstedt (Alumniutskottet): 	Afterwork	med	alumner,	alumniföreläsning	
(nästa	27/2),	glöggfrossa	med	andra	alumniutskott,	kick-off	(julbord)	på	IKEA,	jagar	alumner	
till	blogg/skuggning,.	planerar	för	en	till	alumniafterwork	någon	gång	under	terminen.	

6.4. Albin Vedin (D-Group): 	Deltagit	i	Pallen,	varit	i	Tyskland,	deltagit	i	F1	Röj,	deltagit	i	
Schlaget,	arrangerat	Julfesten,	planerat	inför	DIMD	(14:e	februari),	planerat	inför	Propexus	
Glador	(16:e	februari).	planerat	inför	DO� MD	(19-21	april).	

6.5. Louise Lago (Donna): 	Bussresa	med	Ericsson	till	Stockholm,	reppat	på	SACO	
studentmässa	i	Stockholm	med	de	andra	damföreningarna,	festat	med	de	andra	
damföreningarna,	preppar	och	planerar	inför	Sinners	&	Saints	och	Stilettracet,	taggat	bebisar.	

6.6. Per Gustavsson (Arbetsmarknadsgruppen) :	  Hade	mässa,	anordnade	bankett,	
städade,	inväntar	nytt	folk.	

6.7. Sara och Annika (Marknadsföringsutskottet): 	Anordna	event	med	kodning	och	
minisittning,	skapa	facebooksida	och	�lik	för	gymnasieelever	på	hemsidan,	marknadsfört	
hemmissionering,	öppet	hus	med	andra	sektionen,	införa	D-resan,	delta	på	besöksdagarna	
och	mässan	för	tekniskt	basår,	skaffat	in	t-shirts.	

6.8. Kristoffer Sandberg (Näringslivsutskottet): 	Mer	caselösning	och	pubrundor,	
fortsatt	kvalitetsfokus,	business	as	usual,	casekväll	7	februari	med	IBM.	

6.9. Adam Andersson (Pubutskottet): 	Köpt	en	pastamaskin,	hållt	i	pub,	planerar	inför	
DIMD.	

6.10. Aleksi Evansson (STABEN): 	Har	fått	efterträdare,	där	alla	håller	på	att	få	sina	
överlämningar.	Ska	jobba	på	Nolle-p	Reunion	(	“Återlöken” )	den	8	februari.	

6.11. Albin Andersson (Utbildningsutskottet): 	Kursutvärderingar,	utvärderingar	av	
masterkurser,	workshop	i	Git	i	februari.	

6.12. Christian, Isabella och Erica (Valberedningen): 	Diskuterat	fram	en	lösning	till	
fallet	då	en	från	valberedningen	söker	en	förtroendepost,	Y-sektionens	valberedning	hjälpte	
till	med	detta.	Jobbar	med	att	ta	fram	en	policy	kring	valberedningens	arbetsprocess,	och	
kommer	även	komma	ut	med	en	pdf	om	utskottets	urvalsprocess.	Förhoppningsvis	klart	tills	
vårmötet.	

6.13. Daniel Roos (Webb/infoutskottet): 	Fotograferat	sektionen,	anordnat	julkalendern,	
fortsatt	utveckla	bokningssystemet.	
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6.14. Sebastian Bångerius (Werkmästeriet): 	Nytt	OS	på	datorer	i	Con�igura,	permissions	
�ixade,	Con�igura	renoverat.	Webbshoppen	har	setts	över.	Bilen	har	varit	på	service,	blivit	
besiktigad	och	fått	nytt	loggsystem.	Undersökt	möjlighet	till	bättre	bil.	Lagt	fram	en	fet	
motion.	Gjort	modeller	av	förråden	-	�inns	på	werkhemsidan.	Stekt	en	router	-	�ixat	ny..	
Julpyntat.	Tagit	bort	julpynt.	Testat	cykel�ix	internt.	Driftat	saker	i	vanlig	ordning.	

§7. Damföreningen 16/17 

7.1. Verksamhetsberättelse 
Josefin Håkansson  presenterar verksamhetsberä�elsen för Damföreningen 16/17. 

7.2. Ekonomisk berättelse 
Fanny Magnusson  presenterar den ekonomiska berä�elsen för Damföreningen 16/17. 

7.3. Revisorernas berättelse 
Jacob Lundberg  presenterar revisorernas berä�else för Damföreningen 16/17. 

7.4. Ansvarsfrihet för Damföreningen 16/17 
Mötet beslutar 

att  ge ansvarsfrihet �ll Damföreningen 16/17. 
Mötet beslutar 

att  ajournera mötet kl. 18:15. 
Mötet beslutar 

att  återuppta mötet kl. 18:51. 

§8. Personval 
Rosanne Rabin  presenterar hur valberedningen har gå� �ll väga för a� ta fram sina nomineringar �ll 
sek�onsordförande 18/19, sek�onskassör 18/19, festeriets ordförande 18/19, festeriets kassör 
18/19, damföreningens ordförande 18/19, damföreningens kassör 18/19. 
 
Mötet beslutar 

att  röstlängden är 115. 

8.1. Festeriets ordförande 18/19 
Valberedningen nominerar  Payam Tavakoli  �ll festeriets ordförande 18/19. 
Ebba Lindström  motkandiderar �ll festeriets ordförande 18/19. 
 
Ebba Lindström  lämnar salen. 
 
Payam Tavakoli  presenterar sig själv. 
Payam Tavakoli  svarar på frågor. 
Payam Tavakoli  lämnar salen. 
 
Ebba Lindström  presenterar sig själv. 
Ebba Lindström  svarar på frågor. 
Ebba Lindström  lämnar salen. 
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Valberedningen läser upp mo�veringen för  Payam Tavakoli . 
 
Diskussion uppstår. 
Mötet beslutar 

att  röstlängden är 116. 
Mötet beslutar 

att  välja  Payam Tavakoli  �ll festeriets ordförande 18/19. 

8.2. Festeriets kassör 18/19 
Valberedningen nominerar  Yen Dinh  �ll festeriets kassör 18/19. 
 
Yen Dinh  presenterar sig själv. 
Yen Dinh  svarar på frågor. 
Yen Dinh  lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp mo�veringen för  Yen Dinh . 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att  välja  Yen Dinh  �ll festeriets kassör 18/19. 

8.3. Damföreningens ordförande 18/19 
Valberedningen nominerar  Elise Lång  �ll damföreningens ordförande 18/19. 
Erica Christensen Weistrand  motkandiderar �ll damföreningens ordförande 18/19. 
 
Erica Christensen Weistrand  lämnar salen. 
 
Elise Lång  presenterar sig själv. 
Elise Lång  svarar på frågor. 
Elise Lång  lämnar salen. 
 
Erica Christensen Weistrand  presenterar sig själv. 
Erica Christensen Weistrand  svarar på frågor. 
Erica Christensen Weistrand  lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp mo�veringen för  Elise Lång . 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att  röstlängden är 114. 
Mötet beslutar 

att  välja  Elise Lång  �ll damföreningens ordförande 18/19. 
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8.4. Damföreningens kassör 18/19 
Valberedningen nominerar  Sophie Ryrberg  �ll damföreningens kassör 18/19. 
 
Sophie Ryrberg  presenterar sig själv. 
Sophie Ryrberg  svarar på frågor. 
Sophie Ryrberg  lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp mo�veringen för  Sophie Ryrberg . 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att  välja  Sophie Ryrberg  �ll damföreningens kassör 18/19. 

8.5. Sektionskassör 18/19 
Valberedningen nominerar  Tobias Wang  �ll sek�onskassör 18/19. 
 
Tobias Wang  presenterar sig själv. 
Tobias Wang  svarar på frågor. 
Tobias Wang  lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp mo�veringen för  Tobias Wang . 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att  välja  Tobias Wang  �ll sek�onskassör 18/19. 

8.6. Sektionsordförande 18/19 
Valberedningen har ingen nominering �ll sek�onsordförande 18/19. 
 
Diskussion uppstår kring om styrelsen får mandat a� �llsä�a posten utan e� sek�onsmöte. 
 
Mötet beslutar 

att  röstlängden är 85.  
Mötet beslutar 

att  röstlängden är 86. 
Mötet beslutar 

att  styrelsen får mandat i a� �llsä�a posten sek�onsordförande 18/19. 
Louise Lago  och  Carl Magnus Bruhner  reserverar sig mot beslutet. 
Mötet beslutar 

att  ajournera mötet kl. 21:25. 
Mötet beslutar 

att  återuppta mötet kl. 21:40. 
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Mötet beslutar 
att  adjungera in  Tobias Fridén  och  Anna Birgersson . 

 

§9. Arbetsmarknadsgruppen 16/17 

9.1. Verksamhetsberättelse 
Tobias Fridén  presenterar verksamhetsberä�elsen för Ak�vitetsutsko�et 16/17. 

9.2. Ekonomisk berättelse 
Anna Birgersson  presenterar den ekonomiska berä�elsen för Ak�vitetsutsko�et 16/17. 

9.3. Revisorernas berättelse 
Jacob Lundberg  presenterar revisorernas berä�else för Ak�vitetsutsko�et 16/17. 

9.4. Ansvarsfrihet för  Aktivitetsutskottet  16/17 

Mötet beslutar 

att  ge ansvarsfrihet �ll Ak�vitetsutsko�et 16/17. 

§10.  

10.1. Proposition angående styrelseposten sekreterare, reglemente 
Daniel Roos  presenterar proposi�onen. 

 
Diskussion uppstår. 

 
Problemet med den nuvarande proposi�onen är a� posten sekreterare skulle bli lite för karg, 
och inte a�rak�v nog som en styrelsepost. Det verkar också som a� det inte skulle följa 
styrelsens mål, e�ersom det skulle �llföra roller i styrelsen med fortsa� utsko�sordförande. 
Diskussionen slutar i a� det låter som e� bä�re alterna�v a� spli�ra posten i två andra 
roller: Webmaster och Sekreterare/Infochef, där webmastern skulle vara en kanslimedlem 
och webb-/infoutsko�ets ordförande. 

 
Mötet beslutar 

att  avslå proposi�onen. 

10.2. Proposition angående styrelseposten sekreterare, stadgar 
Daniel Roos  presenterar proposi�onen. 

 
Mötet beslutar 

att  avslå proposi�onen. 

10.3. Proposition angående sektionsaktivas sektionstillhörighet 
Vera Antonov  presenterar proposi�onen. 

 
Diskussion uppstår. 

 
Mo�onen bör godkännas då den reflekterar vad som togs upp på föregående sek�onsmöte. 
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Mötet beslutar 
att  godkänna styrelsens proposi�on angående sek�onsak�vas sek�ons�llhörighet. 

10.4. Proposition angående tystnadsplikt 
Vera Antonov  presenterar proposi�onen. 

 
Diskussion uppstår. 

 
Problemet med de�a är a� sek�onen redan nu har väldigt dålig transparens, och en 
tystnadsplikt skulle försämra läget avsevärt. 
 
Bör de�a även reflekteras i kansliet? Många saker som även kansliet diskuterar kan anses 
känsliga. 
 
Formuleringen som den ser ut nu är för strikt. Den kanske istället bör röra endast känsliga 
personfrågor. 
 
Mo�onens godkännande är inte direkt akut, och skulle kunna skjutas upp �ll vårmötet.  
 
Revisorerna bör ligga under samma tystnadsplikt då de ska granska styrelsens arbete enligt 
stadgar. 

 
Mötet beslutar 

att  avslå sek�onsstyrelsens proposi�on angående tystnadsplikt. 

10.5. Motion angående ett bildande av en CaseGrupp 
Daniel Keyvanpour  presenterar mo�onen. 
Vera Antonov  läser upp styrelsens mo�onssvar. 

 
Diskussion uppstår. 
 
Frågan om vad gruppens mål egentligen skulle vara diskuteras. Hur stor del skulle röra 
näringslivet, och hur stor del skulle agera som styrelsens bollplank? Det känns som a� hur 
denna undersökning skulle u�öras skulle få fel fokus, och bör därför regleras av inblandade 
parter. 

 
Mötet beslutar 

att  godkänna mo�onen angående e� bildande av CaseGrupp med �lläggsyrkande: 
att  mo�onen framställs �llsammans med styrelsen och näringslivsutsko�et. 

10.6. Motion angående budgettillskott Werkmästeriet 
Sebastian Bångerius  presenterar mo�onen. 
Vera Antonov  läser upp styrelsens mo�onssvar. 

 
Diskussion uppstår. 
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De�a är precis sånt som sek�onen bör lägga pengar på när det finns översko�.  

 
Mötet beslutar 

att  godkänna mo�onen angående budge�llsko� Werkmästeriet. 

10.7. Motion angående förtydligande av valberedningens uppdrag 
Carl Magnus Bruhner  presenterar mo�onen. 
Vera Antonov  läser upp styrelsens mo�onssvar. 

 
Diskussion uppstår. 

 
Diskussionen delas upp i de 4 delar som ingår i styrelsens mo�onssvar. 

1. Rosanne Rabin  kan hålla med om a� välja in alla i valberedningen på e� 
sek�onsmöte, men de kan for�arande nomineras av styrelsen. Andra sy�ar �ll a� 
om ordförande är förtroendevald bör de�a räcka. Det låter även oprak�skt a� välja 
in fler personer under vårmötet. I en drömvärld hade hela mötet valt all�ng, men 
de�a fungerar inte e�ersom a� vi har begränsat med �d. Mötet ski�ar nu mot a� 
avslå dessa punkter, och a� styrelsen ska undersöka frågan vidare. 

2. En mer lämplig kandidat kan falla ur. Valberedningen har �digare jobbat med de�a 
på förslag. Valberedningens ansvar ligger i a� ta fram den  lämpligaste  kandidaten, 
enligt valberedningen, och de känner a� de kan tappa sek�onens förtroende om fler 
kandidater tas fram. Andra hävdar a� de�a inte är e� problem. A� endast nominera 
en  kandidat tappar kandidater som valdes bort på grund av väldigt små marginaler. 

 
Diskussionen avslutas här e�ersom mo�onen dras �llbaka av  Carl Magnus Bruhner  och 
Louise Lago . 

10.8. Motion angående Barbas färger 
Carl Magnus Bruhner  presenterar mo�onen. 
Jacob Lundberg  läser upp styrelsens mo�onssvar. 

 
Mötet beslutar 

att  godkänna mo�onen angående Barbas färger. 

10.9. Motion angående utökad sektionsstyrelse 
Kristoffer Sandberg  presenterar mo�onen. 
Vera Antonov  läser upp styrelsens mo�onssvar. 

 
Diskussion uppstår. 

 
Victor Nyberg  presenterar a� näringslivsutsko�et har provat på e� alterna�vt arbetssä� 
jämfört med �digare år: a� ha en vise ordförande som sköter event och steppar in vid stor 
arbetslast. Vice ordförande skulle alltså i fram�den kunna få en roll som opera�vt ansvarig, 
om ordförande i utsko�et skulle si�a i styrelsen. 
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Det kommer fram a� frågan ly�es förra året, där de enades om a� adjungera in 
näringslivsansvarige �ll styrelsemöten för a� prova på hur det skulle fungera. De�a skedde 
en gång. Vi skulle kunna göra om de�a, och försöka hålla det mer i liv för a� sen utvärdera 
inför vårmötet. 
 
Sofie Eskilsson  (sek�onsordförande under föregående verksamhetsår) såg a� de�a skulle 
behövts förra året. Konkret skulle de�a kunna bidra med kunskap kring budgetläggande, då 
en stor del av sek�onens inkomst kommer från näringslivet. Man kan även bä�re koordinera 
de event som näringslivsutsko�et anordnar. 
 
Andra hävdar på a� det underska�as hur mycket jobb styrelsen gör. A� ha med 
näringslivsansvarige i styrelsen skulle �llföra mycket press på den personen, vilket kan 
försämra näringslivskontakten. 
 
Kristoffer Sandberg  menar på a� det ovanstående problemet kan fixas med hjälp av en vice 
ordförande. 
 
E� förslag är a� påbörja en testperiod där näringslivsansvarige adjungeras in på alla 
styrelsemöten. 
 
En vice ordförande för utsko�et bör vara en post som väljs in på sek�onsmötet, och bör då 
reflekteras i mo�onen. 
 
Viktor Nyberg  anser a� a� bara adjungera in kommer vara för svagt.  Rom byggdes inte på en 

dag , och de som presenterar mo�onen menar a� man kommer se gynning först i fram�den. 
 
Mötet ser nu fyra alterna�v: a� godkänna mo�onen, a� avslå mo�onen, a� godkänna 
mo�onen med �lläggsyrkande a� näringslivsansvarige ska ha en stående inadjungering �ll 
styrelsemöten under vårterminen, eller a� avslå mo�onen med yrkande på a� 
näringslivsansvarige ska ha en stående inadjungering �ll styrelsemöten under vårterminen 
och a� ly�a en ny mo�on på vårmötet. 

 
Mötet beslutar 

att  röstlängden är 46. 
Mötet beslutar 

att  avslå mo�onen angående utökad mo�onsstyrelse. 
 

Mo�onen dras här �llbaka av  Carl Magnus Bruhner  och  Louise Lago . 

10.10. Motion angående internationalisering av sektionshemsidan 
Louise Lago  presenterar mo�onen. 
Vera Antonov  läser upp styrelsens mo�onssvar 
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Mötet beslutar 
att  godkänna mo�onen angående interna�onalisering av sek�onshemsidan. 

10.11. Motion angående Donnas aktivitet under nolleperioden 
Louise Lago  presenterar mo�onen. 
Vera Antonov  läser upp styrelsens mo�onssvar 

 
Mötet beslutar 

att  godkänna mo�onen angående Donnas ak�vitet under nolleperioden med 
�lläggsyrkande: 
att  i § 10.3.3 lägga �ll punkten “ Kring mottagningen  ska   damföreningen   ordna   en   aktivitet  

 för   de   nya   medlemmarna   i damföreningen   så   att   dessa   blir   introducerade   så   snart   som  

 möjligt” .  

§11. Övrigt 
Tobias Wang  ly�er en fråga om vad som hänt med utbetalningar av STABEN från 
mo�agningen 2017.  Thomas Annerfeldt  (STABENs kassör 17/18) ber om ursäkt för försenade 
utbetalningar. 

11.1. Presentation av STABEN 18/19 

11.2. Information om medaljutdelning 
Kommer ske inom en snar fram�d. 

§12. Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 01:00. 
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