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Protokoll, D-sektionens vårmöte 2018 
 
Plats: C4, C-huset 
Datum: 2018-04-24 
Tid: 17:45 
Firmatecknare verksamhetsår 18/19 (20180701 – 20190630) 
Ordförande - Jacob Lundberg 
Kassör - William Stenberg 

§1. Mötets öppnande 
Sektionsordförande Jacob Lundberg förklarade mötet öppnat kl. 17:45. 

§2. Val av mötesfunktionärer 

2.1. Mötesordförande 
Mötet beslutade  

att välja Jacob Lundberg till mötesordförande. 

2.2. Mötessekreterare 
Mötet beslutade  

att välja Daniel Roos till mötessekreterare. 

2.3. Justeringsperson tillika rösträknare 
Mötet beslutade 

att välja Adrian Byström och Anna Bergström till justeringspersoner tillika 
rösträknare. 

§3. Adjungeringar och fastställande av röstlängden 
Mötet beslutade 

att adjungera in Helena Ekman, Emma Backén, Märta Anderberg och Oskar 
Andersson. 

att fastställa röstlängden till 73. 

§4. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 
Daniel Roos berättade att mötet blivit utlyst den 10:e april och att det skett enligt stadgarna. 
Mötet beslutade 

att mötet utlysts stadgeenligt. 

§5. Fastställande av föredragningslista 
 
§12.11 Döps om till Aktivitetshanterare. Lägger till §7.14 valberedningen. Ta bort §8, 
presenteras under rapporter och meddelanden istället. 
 
Tobias Wang presenterar kort en motion som valberedningen gärna vill ha med i 
föredragningslistan, men som inte kom in till styrelsen i tid. Detta berodde på överarbetande 
av valberedningens medlemmar, och de kände att de hade brist på tid. Carl Magnus Bruhner 
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lyfter att dokumenten inte har funnits tillgängliga för sektionsmedlemmarna innan mötets 
början. 
 
Mötet beslutade 

att ta med valberedningens motion i föredragningslistan. 
 
Mötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar. 

§6. Val av revisorer 18/19 
Styrelsen har valt att nominera Helena Ekman och Emma Backén till revisorer 18/19. 
 
Helena Ekman och Emma Backén presenterar sig. 
Helena Ekman och Emma Backén svarar på frågor. 
Helena Ekman och Emma Backén lämnar salen. 
 
Vera Antonov läser upp styrelsens motivering för Helena Ekman och Emma Backén. 
 
Mötet beslutade 

att välja Helena Ekman och Emma Backén till revisorer 18/19. 
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§7. Rapporter och meddelanden 

7.1. Jacob Lundberg (Styrelsen och sektionsordförande): Har inte tillsatt någon 
sektionsordförande, utan endast en nominering. Kom ut i slutet av mars. Kryssning för 
sektionsaktiva. Studentundersökning i januari. Förberett inför GDPR. 

7.2. Juliette Winneroth (Aktivitetsutskottet): Pi-bal och Typ CSN. Skidresa med Y-AktU. 

7.3. Viktor Wällstedt (Alumniutskottet): Haft en föreläsning. Arrangerat 
generationssittning. Börjar få ut lite skuggningar. En till föreläsning kommer i mitten av maj, 
mer info kommer. Uppmanar deltagare att söka alumniordförande. 

7.4. Albin Vedin (D-Group): Hållt i DIMD. Propexus Glador. DÖMD. Tackar sektionen för 
året. 

7.5. Linn Hallonqvist (Donna): Hållt en damsittning. Företagsevent med Nira. Varit med 
på gymasiemässa. Tävlat i DÖMD. Håller i vårmiddag, skifte, taggar stilettracet, företagsevent 
med Attentec. 

7.6. Märta Anderberg och Oskar Andersson (LINK): Presenterar sig själva. Tagit ut en 
styrelse, söker kommitte. Mer info finns på facebook. 

7.7. Sofia Gyulai (MafU): Ordnat event för gymnasieelever. Hemmissioneringar är klara. 
Planerar D-resan.  

7.8. Kristoffer Sandberg (NärU): Försöker profilera om verksamheten till att ge mer 
mervärde för sektionen istället för att bara fokusera på pengar. Tackar sektionen för aktivt 
deltagande på de event som anordnats. 

7.9. Adam Andersson (PubU): DIMD, D-Pub, rekryterat nya medlemmar. Pub imorgon 
med Sectra. 

7.10. Carl Brage (STABEN 18/19): Druckit alkohol, sytt stass, gått på DÖMD. 

7.11. Oskar Andersson (Utbildningsutskottet): Utvärderat massa kurser, haft massa 
kurser. Diskuterat masterutvärderingar. Planerat gyllene moroten. Kickoff  

7.12. Daniel Roos (Webb/info-utskottet): Röstningssystem, bokningssystem, kodstugor. 

7.13. Sebastian Bångerius (Werkmästeriet): Renoverat A16, hyllor i Config, byggt 
övervåning i Gula Ladan, instagramvecka, köpt in verktyg, bråkat med skrivaren, ätit god mat, 
webblås och chromecast i Netlight-rummet. 

7.14. Rosanne Rabin (Valberedningen): Jobbat med policy och urvalsprocesser. 
Utbildning med Skill.  

§8. Styrelsen 15/16 

8.1. Verksamhetsberättelse 
Lovisa Edholm presenterar verksamhetsberättelsen för styrelsen 15/16 genom ett 
förinspelat klipp. 

8.2. Ekonomisk berättelse 
Louise Svensson presenterar den ekonomiska berättelsen för styrelsen 15/16 via länk. 
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8.3. Revisorernas berättelse 
Per Lindström presenterar revisorernas berättelse för styrelsen 15/16. 
 
William Stenberg presenterar vad det skulle innebära att lägga verksamhetsberättelse, 
ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till handlingarna men inte ger 
ansvarsfrihet till styrelsen 15/16. 
 
Diskussion uppstår kring vad ansvarsbefrielse innebär, och vad som kommer hända om 
fakturor dyker upp i framtiden. 
 
Anton Silfver frågar frågan om vad som har lett till den att-sats som William 
presenterar. Per Lindström presenterar att det saknas underlag för utgifter, som alltså 
inte går att spåra. De som gjort revisionen kan därför inte göra något uttalande, eftersom 
en hel del fakturor och kvitton saknas. Att lösa verkar inte vara möjligt, enligt Per. 
 
Enligt vissa är det mer av en principsak att inte ge ansvarsbefrielse på grund av hur 
arbetet har skötts. 
 
En förklaring på konceptet med bokslut görs av Per Lindström. 
 
Medaljer för styrelsen 15/16 diskuteras även kort, men inget beslut tas kring detta. 

8.4. Ansvarsfrihet för styrelsen 15/16 
Mötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas 
berättelse till handlingarna men inte ge ansvarsfrihet till styrelsen 15/16. 

Mötet beslutade 
att ajournera mötet 30 minuter, till klockan 19:25. 

Mötet beslutade 
att återuppta mötet klockan 19:32. 

§9. Aktivitetsutskottet 16/17 

9.1. Verksamhetsberättelse 
Aleksi Evansson presenterar verksamhetsberättelsen för aktivitetsutskottet 16/17. 

9.2. Ekonomisk berättelse 
Anton Gefvert presenterar den ekonomiska berättelsen för aktivitetsutskottet 16/17. 

9.3. Revisorernas berättelse 
Jacob Lundberg presenterar revisorernas berättelse för aktivitetsutskottet 16/17. 

9.4. Ansvarsfrihet för aktivitetsutskottet 16/17 
Mötet beslutade 

att ge ansvarsfrihet till aktivitetsutskottet 16/17. 
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§10. Fastställande av budgetar för nästkommande verksamhetsår 

10.1. Fastställa sektionens budget och sektionsavgift 
William Stenberg presenterar sektionens budget för verksamhetsåret 18/19 samt att 
sektionsavgiften bör vara 0 kronor för verksamhetsåret 18/19. 
Mötet beslutade 

att godkänna sektionens budget för verksamhetsåret 18/19 samt fastställa 
sektionsavgiften till 0 kronor. 

10.2. Fastställa festeriets budget 
Kimberly Andersson presenterar festeriets budget för verksamhetsåret 18/19. 
Mötet beslutade 

att godkänna festeriets budget för verksamhetsåret 18/19. 

10.3. Fastställa fadderiets budget 
Hampus Viken och Thomas Annerfeldt presenterar fadderiets budget för 
verksamhetsåret 18/19. 
Mötet beslutade 

att godkänna fadderiets budget för verksamhetsåret 18/19. 

10.4. Fastställa damföreningens budget 
Linn Hallonqvist presenterar damföreningens budget för verksamhetsåret 18/19. 
Mötet beslutade 

att godkänna damföreningens budget för verksamhetsåret 18/19. 

10.5. Fastställa aktivitetsutskottets budget 
Juliette Winneroth presenterar aktivitetsutskottets budget för verksamhetsåret 18/19. 
Mötet beslutade 

att godkänna aktivitetsutskottets budget för verksamhetsåret 18/19. 

§11. Personval 
Mötet beslutade 

att röstlängden är 76 personer. 

11.1. Sektionsordförande 18/19 
Styrelsen nominerar Hanna Kvist till sektionsordförande 18/19. 
 
Hanna Kvist presenterar sig själv. 
Hanna Kvist svarar på frågor. 
Hanna Kvist lämnar salen. 
 
Vera Antonov läser upp styrelsens motivering för Hanna Kvist. 
 
Mötet beslutade 

att välja Hanna Kvist till sektionsordförande 18/19. 
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11.2. Vice ordförande 18/19 
Valberedningen nominerar Anton Silfver till vice ordförande 18/19. 
 
Anton Silfver presenterar sig själv. 
Anton Silfver svarar på frågor. 
Anton Silfver lämnar salen. 
 
Rosanne Rabin läser upp valberedningens motivering för Anton Silfver. 

 
Mötet beslutade 

att välja Anton Silfver till vice ordförande 18/19. 

11.3. Sekreterare/infochef 18/19 
Valberedningen nominerar Emil Nilsson till sekreterare/infochef 18/19. 
 
 Emil Nilsson presenterar sig själv. 
 Emil Nilsson svarar på frågor. 
 Emil Nilsson lämnar salen. 
 
Erica Christensen Weistrand läser upp valberedningens motivering för Emil Nilsson. 

 
Mötet beslutade 

att välja Emil Nilsson till sekreterare/infochef 18/19. 

11.4. Arbetsmiljöombud 18/19 
Valberedningen nominerar Oskar Skoglund till arbetsmiljöombud 18/19. 
 
Oskar Skoglund presenterar sig själv. 
Oskar Skoglund svarar på frågor. 
Oskar Skoglund lämnar salen. 

 
Christian Arancibia läser upp valberedningens motivering för Oskar Skoglund. 
 
Mötet beslutade 

att välja Oskar Skoglund till arbetsmiljöombud 18/19. 

11.5. Intendent 18/19 
Valberedningen nominerar Kasper Landgren till intendent 18/19. 
Erik Westerlund motkandiderar. 
 
Erik Westerlund lämnar salen. 
 
Kasper Landgren presenterar sig själv. 
Kasper Landgren svarar på frågor. 
Kasper Landgren lämnar salen. 
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Erik Westerlund presenterar sig själv. 
Erik Westerlund svarar på frågor. 
Erik Westerlund lämnar salen. 
 
Diba Rezaie läser upp valberedningens motivering för Kasper Landgren. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutade 

att röstlängden är 74 personer. 
 
Mötet beslutade 

att välja Erik Westerlund till intendent 18/19. 

11.6. Utbildningsutskottets ordförande 18/19 
Valberedningen har valt att nominera Oscar Bergman till Utbildningsutskottets 
ordförande 18/19. 
 
Oscar Bergman presenterar sig själv. 
Oscar Bergman svarar på frågor. 
Oscar Bergman lämnar salen. 
 
Christian Arancibia läser upp valberedningens motivering för Oscar Bergman. 

 
Mötet beslutade  

att välja Oscar Bergman till Utbildningsutskottets ordförande 18/19. 

11.7. Studienämndsordförande D 18/19 
Valberedningen har valt att nominera Robert Sehlstedt till studienämndsordförande D 
18/19. 
 
Robert Sehlstedt presenterar sig själv. 
Robert Sehlstedt svarar på frågor. 
Robert Sehlstedt lämnar salen. 
 
Christian Arancibia läser upp valberedningens motivering för Robert Sehlstedt. 
 
Mötet beslutade 

att välja Robert Sehlstedt till studienämndsordförande D 18/19. 

11.8. Studienämndsordförande IP 18/19 
Valberedningen har valt att nominera Pia Løtvedt till studienämndsordförande IP 
18/19. 
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Pia Løtvedt presenterar sig själv. 
Pia Løtvedt svarar på frågor. 
Pia Løtvedt lämnar salen. 
 
Diba Rezaie läser upp valberedningens motivering för Pia Løtvedt. 
 
Mötet beslutade 

att välja Pia Løtvedt till studienämndsordförande IP 18/19. 

11.9. Studienämndsordförande IT 18/19 
Valberedningen har valt att nominera Daniel Keyvanpour till studienämndsordförande 
IT 18/19. 
 
Daniel Keyvanpour presenterar sig själv. 
Daniel Keyvanpour svarar på frågor. 
Daniel Keyvanpour lämnar salen. 

 
Rosanne Rabin läser upp valberedningens motivering för Daniel Keyvanpour. 

 
Mötet beslutade 

att välja Daniel Keyvanpour till studienämndsordförande IT 18/19. 
 
Albin Vedin yrkar på att flytta fram §15 Presentation av Donna 18/19 och §16 
Presentation av D-Group 18/19 i föredragningslistan.  
Mötet beslutade 

att flytta fram §15 Presentation av Donna 18/19 och §16 Presentation av 
D-Group 18/19 i föredragningslistan. 

11.10. Studienämndsordförande U 18/19 
Valberedningen har inte valt att nominera någon till Studienämndsordförande U 18/19. 
Johan Karlsson nominerar sig själv. 
 
Johan Karlsson presenterar sig själv. 
Johan Karlsson  svarar på frågor. 
Johan Karlsson  lämnar salen. 
 
Mötet beslutade 

att välja Johan Karlsson till Studienämndsordförande U 18/19. 

11.11. Aktivitetshanterare 18/19 
Valberedningen har inte valt att nominera någon till Aktivitetshanterare 18/19. 
Fabian Blom nominerar sig själv. 
 
Fabian Blom presenterar sig själv. 
Fabian Blom svarar på frågor. 
Fabian Blom lämnar salen. 
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Mötet beslutade 

att välja Fabian Blom till Aktivitetshanterare 18/19. 

11.12. Aktivitetsutskottets kassör 18/19 
Valberedningen har valt att nominera Johan Runestam till Aktivitetsutskottets kassör 
18/19. 
 
Johan Runestam presenterar sig själv. 
Johan Runestam svarar på frågor. 
Johan Runestam lämnar salen. 
 
Erica Christensen Weistrand läser upp valberedningens motivering för Johan 
Runestam. 

 
Mötet beslutade 

att välja Johan Runestam till Aktivitetsutskottets kassör 18/19. 

11.13. Valberedningens ordförande 18/19 
Styrelsen har valt att nominera Andreas Hultqvist till Valberedningens ordförande 
18/19. 
Christian Arancibia motkandiderar. 
 
Christian Arancibia lämnar salen. 
 
Andreas Hultqvist presenterar sig själv. 
Andreas Hultqvist svarar på frågor. 
Andreas Hultqvist lämnar salen. 
 
Christian Arancibia presenterar sig själv. 
Christian Arancibia svarar på frågor. 
Christian Arancibia lämnar salen. 
 
Styrelsen läser upp motiveringen för Andreas Hultqvist. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutade 

att röstlängden är 72 personer. 
Mötet beslutade  

att välja Andreas Hultqvist till Valberedningens ordförande 18/19. 
 
Mötet ajourneras i 10 minuter till 22:53. 
 
Mötet beslutade 
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att återuppta mötet klockan 22:55. 

11.14. Marknadsföringsutskottets ordförande 18/19 
Valberedningen har ingen nominering till Marknadsföringsutskottets ordförande 18/19. 
Sofia Gyulai nominerar Kasper Landgren. 

 
Kasper Landgren svarar på frågor. 
Kasper Landgren lämnar salen. 

 
Mötet beslutade 

att välja Kasper Landgren till Marknadsföringsutskottets ordförande 18/19. 

11.15. Näringslivsansvarig  18/19 
Valberedningen har valt att nominera Carl Magnus Bruhner till Näringslivsansvarig 
18/19. 
 
Carl Magnus Bruhner presenterar sig själv. 
Carl Magnus Bruhner svarar på frågor. 
Carl Magnus Bruhner lämnar salen. 
 
Diba Rezaie läser upp valberedningens motivering för Carl Magnus Bruhner. 
 
Mötet beslutade 

att välja Carl Magnus Bruhner till Näringslivsansvarig 18/19. 

11.16. Alumniutskottets ordförande 18/19 
Valberedningen har ingen nominering till alumniutskottets ordförande 18/19. 
 
Jacob Lundberg förklarar vad §5 i reglementet har för innebörd på en vakantsatt post. 
 
Mötet beslutade  

att sätta posten alumniutskottets ordförande 18/19 vakant samt uppdra 
sektionsstyrelsen att tillsätta posten. 

11.17. Pubutskottets ordförande 18/19 
Valberedningen har valt att nominera Christina Dahlén till pubutskottets ordförande 
18/19. 
 
Christina Dahlén presenterar sig själv. 
Christina Dahlén svarar på frågor. 
Christina Dahlén lämnar salen. 
 
Diba Rezaie läser upp valberedningens motivering för Christina Dahlén. 
 
Mötet beslutade 

att välja Christina Dahlén till pubutskottets ordförande 18/19. 
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11.18. Art Director 18/19 
Valberedningen har valt att nominera Sofie Liljedahl till Art Director 18/19. 
 
Sofie Liljedahl presenterar sig själv. 
Sofie Liljedahl svarar på frågor. 
Sofie Liljedahl lämnar salen. 
 
Styrelsen läser upp motiveringen för Sofie Liljedahl. 
 
Erica Christensen Weistrand läser upp valberedningens motivering för Sofie Liljedahl. 
 
Mötet beslutade 

att välja Sofie Liljedahl till Art Director 18/19. 

§12. Presentation av Donna 18/19 

§13. Presentation av D-Group 18/19 

§14. Fastställa reglemente för verksamhetsåret 18/19 
Jacob Lundberg presenterar att reglementet inte innehåller några ändringar över de 
som tidigare röstats igenom i motioner. 
 
Mötet beslutade 

att fastställa reglementet för verksamhetsåret 18/19 som det föreslagna på 
hemsidan (sidan för vårmötet 2018). 

§15. Motioner och propositioner 
15.1. Proposition angående tystnadsplikt 

Vera Antonov presenterar propositionen. 

 

Robin Ellgren påpekar att det låter som en proposition i linje med det som diskuterades på 

vintermötet 2018. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna propositionen angående tystnadsplikt. 

15.2. Motion angående bildande av en casegrupp 

Daniel Keyvanpour ger bakgrund till och presenterar motionen. Ett förarbete enligt 

vintermötets motion har gjorts; en lunchföreläsning har anordnats och en enkät har gått ut 

till sektionen. 
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Frågor kring hur denna grupp kommer att väljas in och hur de kommer agera kring resten av 

näringslivsutskottet tas upp och diskuteras flitigt. Förvirring kring huruvida extra personer 

kommer tillsättas i näringslivsutskottet för denna casegrupp diskuteras. Kristoffer 

Sandberg förklarar att ingen extra verksamhet kommer att tillsättas, utan att vissa 

medlemmar mer kommer profilera sig mot case-verksamhet. 

 

Thomas Annerfeldt tar upp att denna diskussion inte bör påverka huruvida motionen 

godkänns eller ej. 

 

Robin Ellgren lyfter frågan om om detta behöver regleras i reglementet eller ej. Många 

hävdar att liknande situationer infinner sig på många olika delar av reglementet. 

 

Problem med “Bedriva case-verksamhet” kan bli att det blir lite för luddigt, och att framtida 

utskott kan ta det för löst, och inte som en del av utskottets ordinarie verksamhet. En lösning 

diskuteras fram: Att stryka grund-satsen, och istället skriva “Bedriva caseverksamhet”. En 

andra att-sats skulle beskriva att utskottet uppdras att tillsätta en caseansvarig. Det bör också 

nämnas att utskottet ska verka i motionens andemening, menat att det ska jobba för att case 

ska bli en integrerad del av utskottet. 

 

Mötet beslutade 

att stryka den ordinarie att-satsen. 

att under § 10.6.1 Uppdrag lägga till underpunkten “Bedriva caseverksamhet”. 

att näringslivsansvarig ska tillsätta en person ansvarig för case. 

att uppdra åt näringslivsutskottet att verka i motionens andemening. 

15.3. Motion angående mastersnordf 

Oskar Andersson och Oscar Bergman presenterar motionen. 

 

Vera Antonov läser upp styrelsens motionssvar. 

 

Det diskuteras huruvida motionen kan formuleras så att en mastersnordf kan väljas in redan 

nu. Oscar Andersson svarar med att posten efter höstmötet (i fallet att motionen röstas 

igenom där) kommer sättas vakant, och att styrelsen då kommer få mandat att välja in en 

person direkt. 
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Efter fortsatt diskussion kommer det fram att en att-sats om att ge mandat till 

utbildningsutskottet att tillsätta en person med denna roll. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna motionen i sin helhet. 

att ge mandat till utbildningsutskottet att tillsätta en person med denna roll. 

15.4. Motion angående namnbyte av nolleperioden 

Hanna Kvist presenterar motionen. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna motionen i sin helhet. 

15.5. Motion angående Styrelsens sammansättning och arbetsordning 

Robin Ellgren, Thomas Annerfeldt, Sofie Eskilsson och Kristoffer Sandberg presenterar 

motionen. 

 

Vera Antonov läser upp styrelsens motionssvar. 

 

Oro kring att ta bort intendenten ur styrelsen tas upp. 

 

Robin Ellgren tycker att kopplingen mellan sekreterare och infochef som föreslås i styrelsens 

motionssvar inte behövs. Detta motargumenteras genom att trycka på att styrelsen gärna har 

denna koppling för att det ses som en viktig del av styrelsens verksamhet att synas utåt. 

 

Thomas Annerfeldt poängterar att liknande situationer kan ses med NärU och MafU. 

 

Carl Magnus Bruhner påpekar att konsensus angående den del av motionen som rör 

sekreteraren kan fås genom att (istället för vad som föreslås i styrelsens motionssvar) lägga 

till punkten “att säkerställa att styrelsens information ses i sektionen” under §2.4 Sekreterare 

i reglementet. Denna diskussion avslutas här. 

 

Erik Westerlund nämner att styrelseposterna inte bör läggas på vintermötet eftersom det 

kan finnas fall då de inte fylls p.g.a. annat, oavslutat, engagemang som kan vara avslutat inför 
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vårmötet. Vera Antonov hävdar att den förbättring som skulle ses i styrelsens verksamhet är 

mycket viktigare. Anton Silfver påpekar att det är viktigt för resterande styrelse att kunna se 

vilket presidie som kommer styra sektionen innan man nominerar sig själv till en annan 

styrelsepost. Mötet kommer fram till att detta inte är ett problem eftersom personen i fråga 

bara kan dra tillbaka sin egna nominering efter att presidiet valts in. Invalet av presidiet bör 

alltså ske på samma möte som resterande poster, men innan resterande poster. 

 

Robin Ellgren ifrågasätter varför styrelsens motionssvar drar ner antalet ledamöter från 1-2 

till 1. Han motiverar att det bör stå 1-2 ledamöter så att sektionen själv kan bestämma kring 

hur många den behöver efter behov och styrelsens arbetsbelastning. Vera Antonov svarar 

med att oklarheter bör lämnas utanför reglementet, och att en obestämd siffra skulle medföra 

problematik i vem som egentligen bestämmer detta antal per år. 

 

Mötet beslutade 

att röstlängden är 40 personer. 

Mötet beslutade 

att röstlängden är 43 personer. 

Mötet beslutade 

att en eller flera ledamöter ska tillsättas i styrelsen. 

Mötet beslutade 

att en till tre ledamöter ska tillsättas i styrelsen. 

Sebastian Bångerius lyfter frågan om att en viktig länk till styrelsen tappas om intendenten 

tas ut ur styrelsen. AMO bör vara länken, och detta bör regleras i reglementet. 

 

Å andra sidan bör inte styrelsen beröra det operativa. Sebastian motargumenterar med att 

man som werkmästeri tappar lite av den vikt som tillkommer med en direktlänk till styrelsen. 

Enligt Vera bör inte detta spela någon roll viktmässigt eftersom förtroendevalda faktiskt är 

förtroendevalda. Flera personer lyfter samma åsikt. Sebastian håller efter dessa 

kommentarer med om åsikten . Mötet kommer fram till att det inte är några problem på 

denna punkt i motionen. 

 

Mötet beslutade 

att godkänna motionen 
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att stryka motionens alla att-satser och lägga till följande: 

(“---” innebär borttagande, “+++” innebär tilläggande) 

Att under §2 I reglementet göra följande förändringar: 

 

Sektionsstyrelsen består av följande medlemmar: 

Ordförande (Se §2.1) 

Vice ordförande (Se §2.2) 

Kassör (Se §2.3) 

Sekreterare (Se §2.4) 

---Intendent (Se §2.5) 

Utbildningsutskottets ordförande (Se §2.6) 

Arbetsmiljöombud (Se §2.7) 

+++1-3 Ledamöter (Se §2.5) 

 

Samt flytta §2.5 till §5 och därmed göra den till §5.15. 

 

Samt ändra: 

§2.4 Sekreterare 

 

Det åligger sekreteraren att: 

Skriva protokoll för varje möte och vidarebefordra dem 

enligt stadgarna (Se §5.10 och §7.7 i stadgarna). 

---Vara ordförande i webb/-infoutskottet(Se §10.7) 

+++Säkerställa att information från styrelsen kommer 

ut till sektionen 

 

Samt lägga till: 

§2.5 Ledamot 

Det åligger varje ledamot av sektionsstyrelsen att: 

Vara styrelsen behjälplig 

 

Att under §5 i reglementet göra följande förändringar: 
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Lägga till: 

§5.17 Webb/-infochef 

Det åligger Webb/-infochefen att: 

Vara ordförande i webb/-infoutskottet (Se §10.7) 

 

Att under §5 i stadgarna göra följande förändringar: 

 

§5.12 Vårmötet 

Det åligger sektionsmötet att på vårmötet, för nästkommande 

verksamhetsår: 

---Välja vice ordförande 

---Välja sekreterare 

---Välja utbildningsutskottets ordförande 

---Välja Styrelseledamot 

+++Välja Webb/-infochef 

 

Att i stadgarna lägga till 

 

§5.14 Vintermötet 

Det åligger sektionsmötet att, på vintermötet, för nästkommande 

verksamhetsår: 

+++Välja vice ordförande 

+++Välja sekreterare 

+++Välja utbildningsutskottets ordförande 

+++Välja arbetsmiljöombud 

+++Välja styrelseledamöter 

15.6. Motion angående inval av styret 

Hanna Kvist och Tobias Wang drar tillbaka motionen då den täckts av föregående. 

15.7. Motion angående stifta in valberedningens policy och urvalsprocess 

Tobias Wang och Rosanne Rabin presenterar motionen. 

 

Carl Magnus Bruhner vill gärna ha med urvalsprocessen, men tycker att policyn är för 

långtgående. 
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Mötets diskussion kan summeras som att motionen kom in för sent till mötet, och att det är 

på tok för sent på natten för att ta ett så här pass viktigt beslut. Tanken är dock god, och 

motionen bör komma fram igen. 

 

Frågan kring om detta behöver vara en motion eller inte lyfts. Tobias Wang svarar med att 

det är något som rör hela sektionen, och bör därför tas upp på ett sektionsmöte. Han håller 

med om att den har kommit in för sent, och tar upp att man skulle kunna ta detta på 

hemsidan istället inför en valprocess. 

 

Andemeningen är god, men det behöver inte formaliseras i en motion. Vi bör ge 

valberedningens ordförande det förtoende den förtjänar i och med att det är en 

förtroendepost. 

Mötet beslutade 

att avslå motionen. 

§16. Plan inför internationalisering av sektionens hemsida 
Jacob Lundberg utlyser att planen som utlovats på sektionens vintermöte snarast kommer 
finnas tillgänglig på sektionens hemsida. 

§17. Övrigt 
17.1. Medaljutdelning 
Sebastian Bångerius informerar om att dessa har kommit, men inte har hunnit distribueras 
än. Mer info kommer. 

§18. Mötet avslutas 
Mötet beslutade 

att avsluta mötet 02:09 
  

 
Postadress: Datateknologsektionen, Kårallen, Universitetet, 581 83 Linköping Organisationsnr: 

822002-1409  
Bankgironr: 5644-8251 E-post: info@d-sektionen.se Hemsida: www.d-sektionen.se 



   Protokoll för D-sektionens vårmöte 
Linköping 2018-04-24 

 
 

Underskrifter 
 
 
 
___________________________________________ 
Ordförande Jacob Lundberg 
 
 
 
___________________________________________ 
Sekreterare Daniel Roos 
 
 
 
___________________________________________ 
Justeringsperson Adrian Byström 
 
 
 
___________________________________________ 
Justeringsperson Anna Bergström 
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