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Protokoll, D-sektionens vårmöte 2019 
 
Plats: C4, C-huset 
Datum: 2019-04-17 
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. 18:06. 

§2. Val av mötesfunktionärer 

§2.1. Mötesordförande 
Mötet beslutar 

att välja Hanna Kvist till mötesordförande. 

§2.2. Mötessekreterare 
Mötet beslutar 

att välja Emil Nilsson till mötessekreterare. 

§2.3. Justeringsperson, Rösträknare 
Mötet beslutar 

att välja Madeleine Bäckström och Anna Montelius till justeringspersoner 
tillika rösträknare. 

§3. Adjungeringar och fastställande av röstlängden 
Inga adjungeringar. 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 76. 

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

att mötet utlysts stadgeenligt. 

§5. Fastställande av föredragningslista 
Hanna Kvist presenterar ändringar från den preliminära till den slutgiltiga föredragningslistan. 
 
Hanna Kvist föreslår att fastställa föredragningslistan och att vi tar upp punkt §9.1 (Fastställa 
festeriets budget) och  §9.6 (Fastställa sektionens budget och sektionsavgift) trots sent inkomna 
dokument. 
 
Sofia Bertmar föreslår att lägga till punkten “Presentation av Donna 19/20” efter “Fastställa 
reglemente för verksamhetsåret 19/20”. 
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Daniel Kouznetsov föreslår att lägga till punkten “Presentation av D-Group 19/20” efter 
“Presentation av Donna 19/20”. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna föredragningslistan. Med tillägg att lägga till punkterna “Presentation av 
Donna 19/20” och “Presentation av D-Group 19/20” efter punkt §10 “Fastställa 
reglemente för verksamhetsåret 19/20” 

§6. Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet 

§6.1. Hanna Kvist och Tobias Wang (Sektionsstyrelsen): 
Har: 
Varit på konferensen DForum på Chalmers. 
Gjort ett gemensamt testamente till våra efterträdare. 
Valt in D-Group och Donna för nästa verksamhetsår. 
Haft midoff! 
Förberett inför vårmötet och nominerat folk. 
Valt in skattU och Tobias har börjat jobba med det. 
 
Framöver:  
Fuckoff, tagga kryssning!  
Kansliöverlämning 
Fortsätta med utveckling av ekonomiska verksamheten. 
  
Info: 
Från och med oklart datum så kommer alla byggnader förutom kårallen på campus vara 
helt stängda mellan 23-05. Beslutet har tagits men osäkert när det kommer börja gälla. 

§6.2. Fabian Blom (Aktivitetsutskottet): 
Har haft brädspelskvällar, innebandy, fotboll, filmkväll, sittningar, bugg, ska hålla i 
Pi-balen. 

§6.3. Mattias Salo (Alumniutskottet): 
Alumni har haft generationssittningen och lagt upp blogginlägg från alumner. Just nu 
planerar de för en pub och en lunchföreläsning. 

§6.4. Payam Tavakoli (D-Group):  
Har bebisar och lärt upp dem. 
Har vunnit SunTrip. 
Har anordnat Propexus Glador, DIMD och DÖMD. 
DÖMD gick väldigt bra, de sålde slut alla biljetter och eventet var väldigt uppskattat. 

§6.5. Elise Lång (Donna): 
Bugg med AktU. 
Workshop med Forte!. 
Reppat på internationella kvinnodagen. 
IVA-eventet med nämnden. 
Vårmiddag med bowling. 
Lunchevent med FOI. 
Företagsevent med Attentec. 
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§6.6. Erica Weistrand (Arbetsmarknadsgruppen): 
Har valt in styrelsen och kommittén för LINK 2019. Har gömt påskägg. 

§6.7. Kasper Landgren (Marknadsföringsutskottet): 
Har jobbat med och utfört D-Resan, det gick bra i helhet, men tyvärr fick de några sena 
avhopp. Har även jobbat med att färdigställa hemmissioneringen. 

§6.8. Carl Magnus Bruhner (Näringslivsutskottet): 
Har fortsatt med det vanliga och jobbar med att förbereda de sista eventen för detta år. 

§6.9. Christina Dahlén (Pubutskottet): 
Rekryterat två nya medlemmar. 
Har haft tre pubar och planerar inför läsårets sista pub. 

§6.10. Carl Magnus Bruhner (STABEN): 
Har sytt och visat upp sina kläder. 
Planerar för fullt inför mottagningen. 
Har rekryterat faddrar. 
Går bra med sponsorer inför mottagningen. 
Nollefinalen blir vecka två i år istället för vecka tre. 

§6.11. Oscar Bergman (Utbildningsutskottet): 
Har haft utvärderingar, nominerat till gyllene moroten och hållit pluggstugor. Ska hålla 
fler utvärderingar och pluggstugor. Har infört utlottning av bio-biljetter till de som 
utvärderar. 

§6.12. Andreas Hultqvist (Valberedningen): 
Valberedningen har haft ansökningar och intervjuer inför vårmötet samt nominerat 
kandidater. 

§6.13. Emil Nilsson (Webb-/Infoutskottet):  
Har hållit i sektionsfotografering och fotona finns numera på hemsidan. Jobbar med 
internationaliseringen av hemsidan. Utskottet har dock lidit av tidsbrist. 

§6.14. Erik Westerlund (Werkmästeriet): 
Har haft problem med bilen men jobbar på lösningar. 
Kaffekokaren i sektionsrummet Netlight är trasig för tillfället. 
Jobbar på att fixa webshopen, hade problem med nya modeller från Marknadsbyrån. 

§7. STABEN 17/18s ekonomi 
Hanna Kvist ger bakgrund till varför punkten tas upp. 
Thomas Annerfeldt presenterar den ekonomiska situationen för STABEN 17/18 och 
förklarar varför de inte är klara än. 

§8. Sektionsstyrelsen 17/18 

§8.1. Verksamhetsberättelse 
Jacob Lundberg presenterar verksamhetsberättelsen för sektionsstyrelsen 17/18. 

§8.2. Ekonomisk berättelse 
William Stenberg presenterar den ekonomiska berättelsen för sektionsstyrelsen 
17/18. 
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§8.3. Revisorernas berättelse 
Anton Silfver presenterar revisorernas berättelse för sektionsstyrelsen 17/18. 

§8.4. Ansvarsfrihet för Sektionsstyrelsen 17/18 
Frågor om det kan ske utan att fadderiet har blivit ansvarsbefriade för 
verksamhetsåret 17/18 uppkommer. 
William Stenberg svarar att det går bra enligt revisorerna. 
 
Mötet beslutar 

att ge ansvarsfrihet till sektionsstyrelsen 17/18 samt lägga 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till 
handlingarna. 

§9. Fastställande av budgetar för nästkommande verksamhetsår 

§9.1. Fastställa festeriets budget 
Yen Dinh presenterar festeriets budget för verksamhetsåret 19/20. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna festeriets budget för verksamhetsåret 19/20. 

§9.2. Fastställa fadderiets budget 
Hampus Viken och Louise Lago presenterar fadderiets budget för verksamhetsåret 
19/20. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna fadderiets budget för verksamhetsåret 19/20. 

§9.3. Fastställa damföreningens budget 
Elise Lång presenterar damföreningens budget för verksamhetsåret 19/20. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna damföreningens budget för verksamhetsåret 19/20. 

§9.4. Fastställa aktivitetsutskottets budget 
Johan Runestam och Fabian Blom presenterar aktivitetsutskottets budget för 
verksamhetsåret 19/20. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna aktivitetsutskottets budget för verksamhetsåret 19/20. 

§9.5. Fastställa Arbetsmarknadsgruppens budget 
Erica Weistrand presenterar arbetsmarknadsgruppens budget för verksamhetsåret 
19/20. 
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Mötet beslutar 
att godkänna arbetsmarknadsgruppens budget för verksamhetsåret 19/20. 

§9.6. Fastställa sektionens budget och sektionsavgift 
Tobias Wang presenterar sektionens budget för verksamhetsåret 19/20 samt att 
sektionsavgiften bör vara 0 kronor för verksamhetsåret 19/20. 
 
Diskussion om avsaknaden av budget för förrådet i VTI och att budgetera släpförsäljning 
uppkommer. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna sektionens budget för verksamhetsåret 19/20 med ändringar att 
lägga till utgiften “VTI-förrådet” 5000 kr, ta bort inkomsten “Försäljning Släp” 
och ändra “Parkering Släp” till 4125 kr. Samt att fastställa sektionsavgiften till 0 
kronor. 

 
Mötet beslutar 

att ajournera mötet kl. 20:06. 
Mötet beslutar 

att återuppta mötet kl. 20:56. 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 60. 

§10. Fastställa reglemente för verksamhetsåret 19/20 
Emil Nilsson presenterar det föreslagna reglementet och dess ändringar. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa reglementet för verksamhetsåret 19/20 till det föreslagna på 
hemsidan (sidan för vårmötet 2019). 

§11. Presentation av Donna 19/20 

Donna 19/20 presenterar sig själva, berättar vad de gjort hittills och svarar på frågor. 

§12. Presentation av D-Group 19/20 

D-Group 19/20 presenterar sig själva, berättar vad de gjort hittills och svarar på frågor. 

§13. Motioner och propositioner 

§13.1. Motion angående inval av Aktivitetsutskottets förtroendevalda 
Fabian Blom och Johan Runestam presenterar motionen. 
Anton Silfver läser upp styrelsens motionssvar. 

 
Mötet beslutar 

att godkänna motionen angående inval av Aktivitetsutskottets förtroendevalda i 
sin helhet. 
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§13.2. Motion angående frigörande av pengar för inköp av ny sektionsbil 
Erik Westerlund presenterar motionen. 
Anton Silfver läser upp styrelsens motionssvar. 

 
Diskussion uppstår kring att vi inte bör sälja släpet, samt att VägWerk borde refereras 
till som bilansvarig på grund av det nya reglementet och att styrelsen borde behöva 
godkänna inköpet. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna motionen angående frigörande av pengar för inköp av ny 
sektionsbil med sektionsstyrelsens motionssvars tillägg och med ändringarna att 
byta förekomster av ordet VägWerk till bilansvarig, stryka “och släp” från andra 
att-satsen, samt att sektionsstyrelsen måste godkänna inköpet av ny bil. 

§14. Personval 

§14.1. Sektionskassör 19/20 
Sektionsstyrelsen nominerar Dag Jönsson till sektionskassör 19/20. 
 
Dag Jönsson presenterar sig själv. 
Dag Jönsson svarar på frågor. 
Dag Jönsson lämnar salen. 

 
Sektionsstyrelsen läser upp motiveringen för Dag Jönsson. 
 
Mötet beslutar 

att välja Dag Jönsson till sektionskassör 19/20. 

§14.2. Utbildningsutskottets ordförande 19/20 
Sektionsstyrelsen nominerar Kimberley Andersson till utbildningsutskottets 
ordförande 19/20. 
 
Kimberley Andersson presenterar sig själv. 
Kimberley Andersson svarar på frågor. 
Kimberley Andersson lämnar salen. 

 
Sektionsstyrelsen läser upp motiveringen för Kimberley Andersson. 
 
Mötet beslutar 

att välja Kimberley Andersson till utbildningsutskottets ordförande 19/20. 

§14.3. Näringslivsansvarig 19/20 
Valberedningen nominerar Jakob Sjöqvist till näringslivsansvarig 19/20. 

 
Jakob Sjöqvist presenterar sig själv. 
Jakob Sjöqvist svarar på frågor. 
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Jakob Sjöqvist lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp motiveringen för Jakob Sjöqvist. 
 
Mötet beslutar 

att välja Jakob Sjöqvist till näringslivsansvarig 19/20. 

§14.4. Studienämndsordförande D 19/20  
Valberedningen har ingen nominering till studienämndsordförande D 19/20. 
 
Casper Jensen nominerar sig själv. 
 
Casper Jensen presenterar sig själv. 
Casper Jensen svarar på frågor. 
Casper Jensen lämnar salen. 
 
Mötet beslutar 

att välja Casper Jensen till studienämndsordförande D 19/20. 

§14.5. Studienämndsordförande U 19/20 
Valberedningen nominerar Viktor Wahlberg till studienämndsordförande U 19/20. 

 
Viktor Wahlberg presenterar sig själv. 
Viktor Wahlberg svarar på frågor. 
Viktor Wahlberg lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp motiveringen för Viktor Wahlberg. 
 
Mötet beslutar 

att välja Viktor Wahlberg till studienämndsordförande U 19/20. 

§14.6. Studienämndsordförande masternivå 19/20 
Valberedningen nominerar Emil Luusua till studienämndsordförande masternivå 
19/20. 
 
Emil Luusua presenterar sig själv genom en inspelad video, eftersom han inte kunde 
närvara. 
 
Valberedningen läser upp motiveringen för Emil Luusua. 
 
Mötet beslutar 

att välja Emil Luusua till studienämndsordförande masternivå 19/20. 

§14.7. Intendent 19/20 
Valberedningen nominerar Kasper Landgren till intendent 19/20. 
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Kasper Landgren presenterar sig själv. 
Kasper Landgren svarar på frågor. 
Kasper Landgren lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp motiveringen för Kasper Landgren. 
 
Mötet beslutar 

att välja Kasper Landgren till intendent 19/20. 

§14.8. Webb/-infochef 19/20 
Valberedningen nominerar Johan Runestam till Webb/-infochef 19/20. 
 
Johan Runestam presenterar sig själv. 
Johan Runestam svarar på frågor. 
Johan Runestam lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp motiveringen för Johan Runestam. 
 
Mötet beslutar 

att välja Johan Runestam till Webb/-infochef 19/20. 

§14.9. Aktivitetshanterare 19/20 
Valberedningen nominerar Christian Arancibia till aktivitetshanterare 19/20. 
 
Christian Arancibia presenterar sig själv. 
Christian Arancibia svarar på frågor. 
Christian Arancibia lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp motiveringen för Christian Arancibia. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 55. 
Mötet beslutar 

att sätta posten aktivitetshanterare 19/20 vakant. 

§14.10. Valberedningens ordförande 19/20 
Sektionsstyrelsen nominerar Lovisa Stålebrink till valberedningens ordförande 19/20. 
 
Otto Heino nominerar sig själv. 
 
Otto Heino lämnar salen. 

 
Lovisa Stålebrink presenterar sig. 
Lovisa Stålebrink svarar på frågor. 
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Lovisa Stålebrink lämnar salen. 
 

Otto Heino presenterar sig. 
Otto Heino svarar på frågor. 
Otto Heino lämnar salen. 

 
Styrelsen läser upp motiveringen för Lovisa Stålebrink. 

 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 55. 
Mötet beslutar 

att välja Lovisa Stålebrink till valberedningens ordförande 19/20. 

§14.11. Pubutskottets ordförande 19/20  
Valberedningen nominerar Dennis Berntsson till Pubutskottsordförande 19/20. 
 
Dennis Berntsson presenterar sig själv. 
Dennis Berntsson svarar på frågor. 
Dennis Berntsson lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp motiveringen för Dennis Berntsson. 
 
Mötet beslutar 

att välja Dennis Berntsson till Pubutskottsordförande 19/20. 
 

§14.12. Art director 19/20 
Valberedningen nominerar Maya Fogelberg till Art director 19/20. 
 
Maya Fogelberg presenterar sig själv. 
Maya Fogelberg svarar på frågor. 
Maya Fogelberg lämnar salen. 
 
Valberedningen läser upp motiveringen för Maya Fogelberg. 
 
Mötet beslutar 

att välja Maya Fogelberg till Art director 19/20. 

§14.13. Revisorer 19/20 
Valberedningen har ingen nominering till revisorer 19/20. 
Sektionsstyrelsen nominerar Tove Svensson och Johanna Frank till revisorer 19/20. 

 
Kandidaterna presenteras skriftligt på projektorn, då de inte kunde närvara. 
 
Styrelsen läser upp motiveringen för Tove Svensson och Johanna Frank. 
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Mötet beslutar 
att välja Tove Svensson och Johanna Frank till revisorer 19/20. 

§14.14. Marknadsföringsutskottets ordförande 19/20 
Valberedningen har ingen nominering till marknadsföringsutskottets ordförande 19/20. 
 
Rosanna Isaksson nominerar sig själv. 
 
Rosanna Isaksson presenterar sig själv. 
Rosanna Isaksson svarar på frågor. 
Rosanna Isaksson lämnar salen. 
 
Mötet beslutar 

att välja Rosanna Isaksson till studienämndsordförande D 19/20. 

§14.15. Studienämndsordförande IP 19/20 
Valberedningen har ingen nominering till studienämndsordförande IP 19/20. 

 
Mötet beslutar 

att sätta posten studienämndsordförande IP 19/20 vakant. 

§14.16. Studienämndsordförande IT 19/20 
Valberedningen har ingen nominering till studienämndsordförande IT 19/20. 

 
Mötet beslutar 

att sätta posten studienämndsordförande IT 19/20 vakant. 

§14.17. Aktivitetsutskottets kassör 19/20 
Valberedningen har ingen nominering till aktivitetsutskottets kassör 19/20. 

 
Mötet beslutar 

att sätta posten aktivitetsutskottets kassör 19/20 vakant samt ge 
sektionsstyrelsen mandat att tillsätta posten. 

§14.18. Alumniutskottets ordförande 19/20 
Valberedningen har ingen nominering till alumniutskottets ordförande 19/20. 
 
Robin Boregrim nominerar sig själv. 
 
Robin Boregrim presenterar sig själv. 
Robin Boregrim svarar på frågor. 
Robin Boregrim lämnar salen. 
 
Mötet beslutar 

att välja Robin Boregrim till alumniutskottets ordförande 19/20. 
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§15. Övrigt 
Inga övriga punkter togs upp. 
 
Grattis Daniel Roos, som numera är ett år äldre än när mötet började. 

§16. Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 00:44.  
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