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Protokoll, D-sektionens höstmöte 2018 
 
Plats: C4, C-huset 
Datum: 2018-11-12 
Tid: 17:30 
Firmatecknare verksamhetsår 18/19 (20180701 – 20190630) 
Ordförande - Hanna Kvist 
Kassör - Tobias Wang 

§1. Mötets öppnande 
Sektionsordförande Hanna Kvist  förklarade mötet öppnat kl. 17:47. 

§2. Val av mötesfunktionärer 

2.1. Mötesordförande 
Mötet beslutade 

att  välja Hanna Kvist  till mötesordförande. 

2.2. Mötessekreterare 
Mötet beslutade 

att välja Emil Nilsson till mötessekreterare. 

2.3. Justeringsperson, Rösträknare 
Mötet beslutade 

att välja Dag Jönsson och Martin Nordberg till justeringspersoner tillika 
rösträknare.  

§3. Adjungeringar och fastställande av röstlängden 
Mötet beslutade 

att  adjungera Märta Anderberg, Johannes Knutas , Karin Blezell 
att  fastställa röstlängden till 106 . 

§4. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 
Emil Nilsson berättar om hur och när mötet blivit utlyst och att det skett enligt stadgarna. 
 
Mötet beslutade 

att  mötet utlysts stadgeenligt. 

§5. Fastställande av föredragningslista 
Hanna Kvist presenterar ändringar från den preliminära till den slutgiltiga föredragningslistan. 
Hanna Kvist  föreslår att fastställa den slutgiltiga föredragningslistan. 
 
Mötet beslutade 

att  godkänna föredragslistan. 
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§6. Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet 

6.1. Hanna Kvist (Ordförande): 
Sommarträff styret. Skrivit avtal. Måldokument 18/19 (finns på hemsidan). Extern kontakt: 
Kalasmottagningen, LinTek, Marknadsbyrån: Vi har sagt upp vårt samarbetsavtal för det 
kommande året. 

6.2. Anton Silfver (Vice ordförande): 
Samordnat kansliets arbete. Hållit koll på vår operativa verksamhet. Anordnat 
sektionsaktivas kickoff med styret. Varit ordförande behjälplig. 

6.3. Tobias Wang (Kassör): 
Flyttat till Configura. Bokfört. Haft en kassörsutbildning från LinTek. Presenterat 
D-sektionens äskning för 2019 inför nämnden. Kommit igång med Kassörsgruppen. 
Undersökt gällande sektionens omsättning. Budgeterat för sektionsaktivas kickoff. 
I agendan framöver: 
Mer bokföring, arbete kring sektionens omsättning, sammanställning av sektionsaktivas 
kickoff, Arbeta för att göra Sektionskassörsposten mer strategisk, i agendan ligger bland 
annat att planera inför att starta ett nytt utskott - SkattU 

6.4. Emil Nilsson (Sekreterare/infochef/Webb-/Infoutskottet) :  
Personligen: 
Fixat nytt infomailsystem. Kodat lite olika grejer. Åtgärdat problem med sektionens 
GitHub-prenumeration. Hanterat sektionens mailadresser. Planerat höstmöte. Planerat för 
framtiden (Splittring av posten, internationalisering av sidan mm.) 
Utskottet: 
Nyligen tagit in nya medlemmar, störst fokus just nu är att starta igång. Ska ha kickoff nu i 
veckan. Tagit in några som i huvudsak ska jobba med infodelen. Ny Instagramansvarig. 
Åtgärdat problem med GDPR/KOBRA i röstningssystemet. Julkalendern. Fotograferingen 
blir i vår. 

6.5. Oscar Bergman (Utbildningsutskottets ordförande): 
Haft en pluggstuga. Jobbat för att vi ska börjat utvärdera masterkurser. Rekryterat 
klassreppar, fyllt alla poster. Utvärderat kurser. Haft uppstartsmöte med LinTek. Satt upp 
mål för året. Ska ha kick-off snart, blev problem med tidigare datum. 

6.6. Erik Westerlund (Intendent/Werkmästeriet): 
Intendent: 
Har jobbat i många små uppgifter samt målat märkesbacken och beställt åvvar. 
Werk: 
Tagit in nya medlemmar och har precis kommit igång, ska städa A15. 

6.7. Oskar Skoglund (Arbetsmiljöombud): 
Gått på en arbetsmiljöutbildning som bl.a. handlade om vilka rättigheter/skyldigheter man 
har som AMO. Börjat skriva på en intern miljöpolicy. Projekt om psykisk hälsa. Börjat 
planera: AMO- veckan med alla andra AMO:s, Miljö-projekt “Nudging projekt”. 
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6.8. Fabian Blom (Aktivitetsutskottet): 
Brädspelskvällar, filmkväll, rekrytering, innebandy, fotboll, påbörjat arbete med sittningar 
och pi-bal. Ska ha gemensam spexgång i övermorgon och retrospelskväll nästa vecka. 
Haft rekrytering och haft kickoff. 
D-lan har haft rekrytering och påbörjat planeringen. 
D-band har haft fyra spelningar. 

6.9. Moa Dahlqvist (Alumniutskottet): 
GDPR. Skrivit kontrakt för alumnilistor. Pub 13/11. Börjat planera Generationssittningen 
och lunchföreläsningar. 

6.10. Yen Dinh (D-Group):  
D-Rift. Nollesits & Nollefinal. Åvveinvigning. Tenta/Omtentakravallen. Diverse roliga 
aktiviteter. Har börjat planera inför DÖMD och julsittning. 

6.11. Elise Lång och Sophie Ryrberg (Donna): 
Har utfört: Aktiviteter under Nolle-p. Kräftis. Cykelfix. Förfest. Quintek. Filmkväll med AktU. 
Härnäst: Winter Wonderland (sittning) 
Ekonomiskt har Donna haft andra förutsättningar vilket har gjort det svårt att följa 
budgeten, dock har de fått in mer spons. De fick stryka en äskning om gymnasietjejdagen 
eftersom det inte passade in. De har även hållit i en del småevent som inte finns med i 
budgeten. 

6.12. Märta Anderberg (Arbetsmarknadsgruppen) : 
Har gjort nästan allt, bara genomföring av mässan kvar. 
Årets mässa: 14/11 LINK Goes Online, 19-27/11 Event, 29/11 Mässdagen 

6.13. Markus Nolkrantz och Matilda Engström Ericsson (Marknadsföringsutskottet): 
Rekryterat. Reppade på PoP-mässan den 23 och 25 oktober. Presenterade programmen för 
gymnasietjejer med Donna (Quintek). Hann med en liten kickoff. Sprungit på möten hos 
TekFak om hemmissionering, skugga en student och D-Resan. Mässa 2: Electric boogaloo. 
Kompetensexistensmässa mot företag med LinTek. Påminnelse om att hemmissionera. 

6.14. Carl Magnus Bruhner (Näringslivsutskottet): 
Har rekryterat ett stjärngäng 
Har arrangerat: 
Lunchföreläsningar med kalasmat, Exjobbskvällar, Middag med Valtech, Casekväll med 
Mpya 
Planerar: 
Lunchföreläsningar med kalasmat. D-Pub med Etimo. D-Pub med Ericsson. Massor av 
lunchföreläsningar, casekvällar, pubar, jobbmöjligheter, fri bar, bussresor, m.m. 

6.15. Christina Dahlén (Pubutskottet): 
Har: 
Haft Rekryterings-pub, rekryterat nya medlemmar, haft LINK-pub, gått på sektionsaktivas, 
städat pubförrådet, haft provlagning inför nästa pub. 
Framöver: 
Bokningmöte för nästa termin, Pub den 21a nov med NärU & Etimo. 
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6.16. Carl Brage (STABEN): 
Avklarat: 
Liten fest för våra kompisar, sommarträff, mottagningen, familjedag.  
Att göra: 
Faddertack (Tyvärr måste det skjutas upp), överlämning till STABEN 19/20. 

6.17. Andreas Hultqvist (Valberedningen): 
Vad vi har gjort: 
Utbildning med Skill, Nominerat folk, Kick-off. 
Vad vi ska göra: 
Nominera mer folk, Kick-off 2.0. 

§7. Personval 
Andreas Hultqvist  presenterar hur valberedningen har gått till väga för att ta fram sina 
nomineringar till fadderigeneral 19/20 och fadderikassör 19/20. 
 
Mötet beslutade 

att godkänna valberedningens nomineringsprocess. 
 

7.1. Fadderigeneral 19/20 
Valberedningen nominerar Carl Magnus Bruhner  till fadderigeneral 19/20. 
 
Carl Magnus Bruhner  presenterar sig själv. 
Carl Magnus Bruhner  svarar på frågor. 
Carl Magnus Bruhner  lämnar salen. 
 
Andreas Hultqvist  läser upp valberedningens motivering för Carl Magnus Bruhner . 
 
Diskussion uppstår. 

 
Mötet beslutade 

att välja Carl Magnus Bruhner  till fadderigeneral 19/20. 

7.2. Fadderikassör 19/20 
Valberedningen nominerar Louise Lago  till fadderikassör 19/20. 
 
Louise Lago  presenterar sig själv. 
Louise Lago  svarar på frågor. 
Louise Lago  lämnar salen. 

 
Andreas Hultqvist  läser upp valberedningens motivering för Louise Lago . 
 
Diskussion uppstår. 

 
Mötet beslutade 
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att  välja Louise Lago  till fadderikassör 19/20. 
 

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

Mötet beslutade 
att  återuppta mötet klockan 19:33. 

§8. Motioner och propositioner 
 
Hanna Kvist förklarar vad som gäller vid andra läsningen av stadgeändringar 

8.1. Motion angående Master-SnOrdf 
Oscar Bergman presenterar motionen. 
 
Diskussion uppstår. 

 
Oscar Bergman förklarar att styrelsen kan välja in personer till vakanta poster och därmed 
kommer välja in Björn Hvass under nästa styrelsemöte. 
 
Mötet beslutade 

att  godkänna motionen i sin helhet. 

8.2. Motion angående namnbyte av nolleperioden 
Hanna Kvist  presenterar motionen. 

 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutade 

att  godkänna motionen i sin helhet. 

8.3. Motion angående Styrelsens sammansättning och arbetsordning 
Anton Silfver  presenterar motionen. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutade 

att  godkänna motionen i sin helhet. 

8.4. Proposition angående omstrukturering av §5.13 Höstmötet 
Anton Silfver  presenterar propositionen. 
 
Mötet beslutade 

att  godkänna propositionen i sin helhet. 

8.5. Proposition angående aktivitetsutskottets ansvarsfrihet 
Anton Silfver  presenterar propositionen. 
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Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutade 

att  godkänna propositionen i sin helhet. 

8.6. Proposition angående Arbetsmarknadsgruppen, LINK 
Anton Silfver  presenterar propositionen. 
 
Diskussion uppstår. 

 
Mötet beslutade 

att  godkänna propositionen i sin helhet. 

§9. Information om medaljutdelning 
Erik Westerlund  berättar att medaljer kommer delas ut i december eller på vintermötet. 

§10. Övrigt 
Inga övriga punkter togs upp. 

§11. Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 20:04.  
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