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Protokoll, D-sektionens höstmöte 2019 
 
Plats: A2, A-huset 
Datum: 2019-11-11 
Tid: 17:30 
Firmatecknare verksamhetsår 19/20 (20190701 – 20200630) 
Ordförande - Madeleine Bäckström 
Kassör - Dag Jönsson 

§1. Mötets öppnande 
Sektionsordförande Madeleine Bäckström förklarade mötet öppnat kl. 17:56. 

§2. Val av mötesfunktionärer 

2.1. Mötesordförande 
Mötet beslutar 

att välja Madeleine Bäckström till mötesordförande. 

2.2. Mötessekreterare 
Mötet beslutar 

att välja Anna Montelius till mötessekreterare. 

2.3. Justeringsperson, Rösträknare 
Mötet beslutar 

att välja Oscar Bergman och Anton Oom till justeringspersoner tillika rösträknare.  

§3. Adjungeringar och fastställande av röstlängden 
Mötet beslutar 

att adjungera Louise Lago. 
att fastställa röstlängden till 122. 

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

att mötet utlysts stadgeenligt. 

§5. Fastställande av föredragningslista 
Madeleine Bäckström presenterar ändringar från den preliminära till den slutgiltiga 
föredragningslistan. 
Madeleine Bäckström föreslår att fastställa den slutgiltiga föredragningslistan. 
 
Mötet beslutar 

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

6.1. Madeleine Bäckström, Mimmi Cromsjö och Dag Jönsson (styrelsen): 
Ordförande har skrivit på diverse avtal, strukturerat och arbetat med möten för styret, samt 

planerat inför höstmötet.  
Styrelsen har haft sommarträff, skrivit måldokument för verksamhetsåret 19/20, utsett 

D-sektionens representant för studentgruppen inför tillsättande av ny rektor, arbetat med och 
arrangerat D-sektionens första förmöte, samt skrivit motionssvar. Styrelsen har arbetat enligt 
den nya strukturen för styrelsen som röstades igenom på höstmötet 2018. 

Vice ordförande har beställt kanslitröjor och utskottspikéer, ordnat med 
inspirationsföreläsningen för ettan, arrangerat kanslikickoffen samt sektionsaktivas, hållit i 
kanslimöten varannan onsdag samt ordnat en gemensam rekryteringsperiod för relevanta 
utskott på sektionen. 

Kassören har bokfört, betalat fakturor, fakturerat, samt planerat Ekonomigruppen. 
Kassören meddelar även att sektionen ekonomiskt sett ligger bra till. 

6.2. Johan Runestam, Mathilda Hennings och Hampus Tönnies (Aktivitetsutskottet): 
Aktivitetshanteraren har varit på diverse möten. Aktivitetsutskottet har planerat en tackfest 

för STABEN, samt rekryterat medlemmar till AktU och D-LAN. Eventuellt är fler 
medlemsaktiviteter på gång. 

D-Band har spelat på München Hoben, Hajken och Omtentakravallen. 
AktU har haft kickoff, anordnat fotboll, innebandy samt rollspelskvällar. De har även 

anordnat en spelkväll tillsammans med AktiV, MatNats Aktivitetsutskott. Framöver ska de 
arrangera filmkväll tillsammans med Donna, och gå på Holgerspexet. 

D-LAN planerar D-LAN 2020, och har piffat upp sin logga. De tittar på möjligheter att flytta 
eventet från Kårallen, men det lutar att fortsätta hålla eventet där. De planerar uppgradering av 
switchar. 

6.3. Robin Boregrim (Alumniutskottet): 
Alumniutskottet har fått tag på en lista med alumner att kontakta, vilket har varit ett 

problem sedan GDPR infördes. De planerar att hålla en pub 3:e december på Villevalla och en i 
början av nästa år tillsammans med Y-sektionen. De har även en lunchföreläsning på gång och 
har börjat planerat generationssittningen. 

6.4. Mathilda Moström (Arbetsmarknadsgruppen): 
Arbetsmarknadsgruppen har planerat för LINK 2019 som drar igång nu på onsdag 13 

november med LinkedOn. 

6.5. Daniel Kouznetsov (D-Group): 
D-Group har hjälpt till under Nolle-P och arrangerat D-Rift, Nollesittningen och Nollefinalen 

för ettan under denna period, och därefter arrangerade de Åvvefixen och Åvveinvigningen med 
Läxmästeriet, Lärarsektionens festeri. De har även hållit i en cykelfest tillsammans med Donna, 
vilket är ett nytt evenemang för i år. I slutet av omtentaperioden arrangerade de Tenta- & 
Omtentakravallen tillsammans med Bi6, TBi-sektionens festeri. De planerar inför de kommande 
evenemangen Julfesten, DIMD, Propexus Glador, pub på [hg] med pryos, och DÖMD. 
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6.6. Clara Yström (Donna): 
Donna har hållit i introfika för alla nyantagna tjejer och ickebinära dagen innan Nolle-P, 

Donnasittning, Kräftis, och sittningen Under the stars. De har, som nämnt under §6.5, hållit i en 
cykelfest tillsammans med D-Group. De har även hållit i Rosa oktober där de samlade in 
30 000 kr till Bröstcancerfonden, vilket är nytt för i år. Framöver planerar de att ha filmkväll 
tillsammans med AktU, lunchföreläsning, förfest till TK samt Damsittningen. 

6.7. Rosanna Isaksson (Marknadsföringsutskottet): 
Marknadsföringsutskottet har haft kickoff och jykkeltränat. De har representerat 

D-sektionen på olika mässor, som popmässan och Quintek. Hemmissioneringen är i rullning, och 
de planerar inför D-Tour. 

6.8. Jakob Sjöqvist (Näringslivsutskottet): 
Näringslivsutskottet har rekryterat nya medlemmar, och därefter hållit i diverse event med 

företag. De har anordnat lunchföreläsningar med Academic Work, Cybercom samt G+D, och 
kvällsevent med Mpya Digital samt NIRA Dynamics. I samarbete med Pubutskottet har 
Näringslivsutskottet stått på D-pub tillsammans med Saab och Etimo. De har även lagt upp 
många annonser. 

6.9. Dennis Berntsson (Pubutskottet): 
Pubutskottet har rekryterat nya medlemmar, och hittills haft tre pubar. Nästa pub hålls 

11/12. De har haft samarbete med Näringslivsutskottet och en rekryteringspub för sektionen. 

6.10. Carl Magnus Bruhner (STABEN): 
STABEN har genomfört mottagningen, och därefter utvärderat den och skrivit testamente. 

Efter mottagningen har de hållit i Topp-10 och specialfaddertack, haft familjedag, jobbat på 
Omtentakravallen och förberett för efterträdare. 

6.11. Kimberley Andersson (Utbildningsutskottet): 
Utbildningsutskottets ordförande har hittat en IP-SnOrdf. Utbildningsutskottet har haft 

kickoff, haft pluggstugor under tentaperioden, samt kommit igång med utvärderingar för ht1. 

6.12. Lovisa Stålebrink (Valberedningen): 
Valberedningen har haft kickoff och kört paintball mot förra årets Valberedning. De har 

varit på workshop hos Skill inför rekryteringsperioden. De har hållit i intervjuer och tagit fram 
kandidater till de poster som ska väljas på höstmötet. Framöver ska de arbeta för att ta fram 
kandidater till vintermötet. 

6.13. Johan Runestam, Emil Nilsson (Webb-/infoutskottet): 
Infogruppens fotografer har fotograferat på olika event. Infogruppen har planerat inför 

sektionsfotograferingen, julkalendern och ett nytt projekt går ut på att producera en serie av 
intervjuer med sektionsaktiva för att visa hur det är att vara sektionsaktiv. 

Webbgruppen har kombinerat röstningssystemet och grundläggande eventnärvarosystem 
under samma blippsystem, vilket har fungerat bra på två pubar. De har gjort ett bokningssystem 
för bil och släp, medlemsförfrågningar under Nolle-P, och ominstallerat D-sektionens server. 
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6.14. Kasper Landgren (Werkmästeriet): 
Werkmästeriet har levererat åvvar till Åvvefix, skärpt reglerna kring loggboken för 

sektionsbilen, köpt en ny bil samt börjat planera för att skaffa ett åvveförråd med syftet att det 
inte ska bli så stressigt att beställa åvvar för nästa års Werkmästeri. 

§7. Styrelsen 18/19 informerar 
Madeleine Bäckström förklarar att styrelsen 19/20 strävar efter transparens i arbetet och att 
styrelsen därför beslutat att ha med denna punkt på mötet så att sektionen kan få en inblick i hur 
läget ser ut. På grund av att §8 till och med §14 i den preliminära föredragningslistan tagits bort i 
den slutgiltiga föredragningslistan och därmed inte kommer behandlas på mötet, har styrelsen 
19/20 bjudit in styrelsen 18/19 för att förklara varför det blivit så. 
 
Hanna Kvist, ordförande för styrelsen 18/19, presenterar styrelsen 18/19 och förklarar att 
verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående års sektionsstyrelse, fadderi, 
festeri, damförening, aktivitetsutskott samt arbetsmarknadsgrupp egentligen ska behandlas på 
höstmötet, men att detta inte kommer ske i år. 
 
Tobias Wang, kassör för styrelsen 18/19, läser upp revisorernas uttalande angående situationen. 
Revisorerna väljer att inte granska det ekonomiska arbetet förrän i tidigast februari, då de anser att 
dokument från kassörer inte inkommit i tillräckligt god tid för att kunna behandlas till höstmötet 
2019. Tobias Wang förtydligar att material enligt stadgarna ska skickas senast 15 läsdagar innan 
mötet, och att revisorerna skickade sitt uttalande ungefär en månad innan höstmötet. 
 
Hanna Kvist förklarar att detta innebär att vi kommer behöva behandla verksamhetsberättelserna 
och ekonomiska berättelserna under vårmötet. 

§8. STABEN 17/18s ekonomi 
Madeleine Bäckström förklarar att styrelsen 19/20 strävar efter transparens i arbetet och att 
styrelsen därför beslutat att ha med denna punkt på mötet så att sektionen kan få en inblick i hur 
läget ser ut. Styrelsen har bjudit in Aleksi Evansson, general i STABEN 17/18, Thomas 
Annerfeldt, kassör i STABEN 17/18, samt Tobias Wang att informera om STABEN 17/18s 
ekonomi. Aleksi Evansson och Thomas Annerfeldt kan ej närvara, men har skickat en skriftlig 
beskrivning av situationen. 
 
Madeleine Bäckström läser upp de skriftliga beskrivningarna. Aleksi Evansson hänvisar till 
Tobias Wang och Thomas Annerfeldt för detaljer kring det ekonomiska arbetet. Thomas 
Annerfeldt förklarar att det som återstår av det ekonomiska arbetet är interim som ska stämmas 
av med STABEN 18/19:s kassör, samt två fall i bokföringen vilka inte kommer gå att lösa på korrekt 
sätt. Thomas Annerfeldts ambition är att tillsammans med revisorerna lägga fram STABEN 
17/18:s ekonomiska berättelse på vintermötet 2020. Om sektionsmötet då beslutar att STABEN 
17/18 ej kan ansvarsbefrias är ambitionen att ett resultat ändå ska kunna fastställas så att STABEN 
18/19 inte påverkas av att STABEN 17/18 ej är ansvarsbefriade. 
 
Tobias Wang förklarar hur hans arbete med STABEN 17/18 sett ut, och att Thomas Annerfeldt 
visat att det finns möjlighet att arbetet kan avslutas till vintermötet. 
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En fråga angående om STABEN 18/19 kan ansvarsbefrias på samma möte som STABEN 17/18 
ställs. Tobias Wang svarar att han inte rekommenderar det, men att det är möjligt. 

§9. Motioner och propositioner 
 
Madeleine Bäckström förklarar vad som gäller vid andra läsningen av stadgeändringar. 

9.1. Motion angående inval av Aktivitetsutskottets förtroendevalda 
Fabian Blom och Johan Runestam presenterar motionen. 
 
Diskussion uppstår. En fråga angående om denna motion påverkar motion tillhörande §9.4 

och §9.5 ställs. Motionärerna svarar att den inte gör det. Åsikter om att det är en bra motion 
lyfts, och en föreslår att den ska röstas igenom. 
 

Mötet beslutar 
att godkänna motionen i sin helhet. 

9.2. Motion angående uppdelning av webb-/infoutskottet 
Madeleine Bäckström berättar att styrelsen sammanställt åsikter angående varje motion 

som lyfts under förmötet, och att dessa sammanställningar kommer att visas med projektor då 
motsvarande motion diskuteras. 

 
Madeleine Bäckström föreslår att även motion samt motionssvar tillhörande §9.3 läses 

upp samt diskuteras under denna punkt, men att besluten sedan ändå tas separat. Mötet 
accepterar Madeleine Bäckströms förslag. 
 

Emil Nilsson och Johan Runestam presenterar motion tillhörande §9.2. 
 
Mimmi Cromsjö läser upp styrelsens motionssvar. 
 
Emil Nilsson och Johan Runestam presenterar motion tillhörande §9.3. 
 
Mimmi Cromsjö läser upp styrelsens motionssvar. 

 
Diskussion uppstår. Åsikten att det kan vara för tidigt att genomföra uppdelningen framförs. 

Mötesdeltagare menar att uppdelningen har diskuterats under flera år och att det därför inte är 
för tidigt. Det lyfts att söktrycket för D-sektionens ansvarsposter inte är särskilt högt, och att det 
kan bli svårt att fylla samtliga ansvarsposter om det införs ytterligare en. Det lyfts att olika 
personer lockas till posterna Webbmaster och Infochef, och att det kan vara lättare att PRa de 
två posterna om de är åtskilda. Mötesdeltagare menar att posten Webb-/infochef är för stor 
samt att arbetet inom webb respektive info är skilt och därför inte behöver ligga på samma 
utskott. 

 
Mötet beslutar 

att godkänna motionen i sin helhet. 
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9.3. Motion angående uppdelning av webb-/infoutskottet, stadgeändring 
Madeleine Bäckström yrkar på att godkänna motionen på grund av att mötet beslutade att 

godkänna motionen tillhörande §9.2. 
 

Mötet beslutar 
att godkänna motionen i sin helhet. 

Mötet beslutar 
att ajournera mötet 19:27. 

Mötet beslutar 
att återuppta mötet 20:13. 

Mötet beslutar 
att röstlängden är 114. 

9.4. Motion angående Aktivitetsutskottet och D-LANs struktur 
Madeleine Bäckström föreslår att även motion samt motionssvar tillhörande §9.5 läses 

upp samt diskuteras under denna punkt, men att besluten sedan ändå tas separat. Mötet 
accepterar Madeleine Bäckströms förslag. 

 
Johan Runestam, Hampus Tönnies och Mathilde Hennings presenterar motion 

tillhörande §9.4. 
 

Mimmi Cromsjö läser upp styrelsens motionssvar. 
 
Johan Runestam, Hampus Tönnies och Mathilde Hennings presenterar motion 

tillhörande §9.5. 
 
Mimmi Cromsjö läser upp styrelsens motionssvar. 
 
Diskussion uppstår. Åsikten att ett enda event inte ska utgöra ett helt utskott lyfts. En lyfter 

att det är viktigare att designa verksamheten utifrån vad som gynnar den mest, inte utifrån vad 
som bör eller inte bör vara ett utskott. En annan lyfter att projektledaren för D-LAN har planer 
på att utöka D-LAN till att bestå av fler än ett event. Det framförs att det gjorts stora strukturella 
förändringar inom Aktivitetsutskottet nyligen, och att dessa inte prövats tillräckligt länge för att 
redan kunna utvärdera dem. Mötesdeltagare menar att utskottets interna arbete borde 
utvärderas och att eventuella problem kanske kan lösas på det sättet. En fråga angående om det 
är intressant att söka Aktivitetshanterare eller Aktivitetskassör om posterna inte tillhör en 
arbetsgrupp ställs. Det lyfts att motionen är för omfattande, och att det istället borde vara en 
motion gällande att D-LAN ska vara ett eget utskott, och en motion gällande Aktivitetsutskottets 
interna struktur för Aktivitetshanteraren, Aktivitetskassören och Aktivitetsgruppens 
ordförande. 

 
Mötet beslutar 

att avslå motionen i sin helhet. 
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9.5. Motion angående Aktivitetsutskottet och D-LANs struktur, stadgeändring 
Madeleine Bäckström yrkar på att avslå motionen på grund av att mötet beslutade att 

avslå motionen tillhörande §9.4. 
 

Mötet beslutar 
att avslå motionen i sin helhet. 

9.6. Motion angående om införande av Ekonomigruppen 
Tobias Wang och Dag Jönsson presenterar motionen. 

 
Mimmi Cromsjö läser upp styrelsens motionssvar. 

 
Diskussion uppstår. Mötesdeltagare ifrågasätter ifall det behövs ett utskott för ändamålet. 

En fråga angående hur idén uppkommit ställs. Motionärerna svarar att alla kassörer i 
kassörsrådet för sektioner tillhörande Linköpings universitets tekniska fakultet förutom 
kassören på Maskinteknologsektionen har upplevt att de haft en för hög arbetsbelastning. På 
Maskinteknologsektionen har kassören ett utskott med medlemmar som hjälper kassören med 
dess arbete, vilket har minskat arbetsbördan för kassören. Detta har gett inspiration till 
införandet av Ekonomigruppen. Åsikten att det bör skrivas riktlinjer för hantering av känslig 
information innan motionen godkänns lyfts. Mötesdeltagare menar att detta är en viktig motion 
att godkänna eftersom den kommer bidra till att sektionskassören får en mindre arbetsbörda, 
vilken i nuläget är för stor. En fråga ställs angående om det extra arbete som krävs av 
sektionskassören för att rekrytera till utskottet och sedan lära upp utskottsmedlemmarna kan 
bli ett problem. Motionärerna menar att det kommer gynna kassören i längden eftersom det 
kommer innebära mindre arbete för kassören efter rekryterings- och upplärningsarbetet är 
utfört. De påpekar också att några medlemmar kommer rekryteras på våren och några på 
hösten och sitta exakt ett år. Detta innebär att det alltid kommer finnas medlemmar i utskottet 
som har ungefär ett halvårs erfarenhet, och dessa kan alltså hjälpa kassören att lära upp de nya. 

 
Mötet beslutar 

att röstlängden är 115. 
Mötet beslutar 

att godkänna motionen i sin helhet. 

9.7. Motion angående guldmedalj till Sebastian Bångerius 
Fabian Blom förklarar att han skrivit motionen för att det var så länge sen någon fått 

guldmedalj att han anser att det bör uppstå en diskussion kring konceptet. 
 

Fabian Blom presenterar motionen. 
 

Mimmi Cromsjö läser upp styrelsens motionssvar. 
 

Diskussion uppstår. Mötesdeltagare instämmer med styrelsens åsikt att den formulerade 
motiveringen i motionen är bristfällig, men att det bör utredas i vilka fall guldmedalj kan delas 
ut. 
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Mötet beslutar 
att avslå motionen i sin helhet. 

9.8. Motion angående guldmedalj till Patrik Sletmo 
Fabian Blom yrkar på att vi går till beslut om att avslå motionen eftersom den har samma 

syfte som motionen tillhörande §9.7, och mötet beslutade att avslå den. 
 
Mötet beslutar 

att avslå motionen i sin helhet. 

9.9. Motion angående korrigering av stadgar 
Fabian Blom presenterar motionen. 
 
Mimmi Cromsjö läser upp styrelsens motionssvar. 

 
Diskussion uppstår. Mötesdeltagare instämmer i vad styrelsen skrivit i sitt motionssvar. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna motionen i sin helhet. 

9.10. Motion angående utdelande av silvermedalj & bronsmedalj till Aktivitetsutskottet 
Fabian Blom presenterar motionen. 
 
Mimmi Cromsjö läser upp styrelsens motionssvar. 

 
Diskussion uppstår. Åsikten att motionen är bra och att det är tråkigt att avslå den på grund 

av att titeln är otydlig lyfts. Mötesdeltagare anser att det vore konstigt om Aktivitetsutskottets 
förtroendevalda fick silver om inte dess övriga medlemmar fick brons. Det föreslås att motionen 
ska avslås eftersom den är otydlig angående vad som gäller för bronsmedaljer men att 
motionären ska återkomma med en förtydligad motion till nästa sektionsmöte. 

 
Mötet beslutar 

att avslå motionen i sin helhet. 
Mötet beslutar 

att ajournera mötet 22:30. 
Mötet beslutar 

att återuppta mötet 22:42. 
Mötet beslutar 

att röstlängden är 106. 

§10. Personval 
Lovisa Stålebrink presenterar hur valberedningen har gått till väga för att ta fram sina 
nomineringar till fadderigeneral 20/21 och fadderikassör 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att godkänna valberedningens nomineringsprocess. 
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10.1. Fadderigeneral 20/21 
Valberedningen nominerar Adrian Byström till fadderigeneral 20/21. 
 
Hugo Hörnquist nominerar sig själv. 
 
Tobias Wang nominerar sig själv. 
 
Hugo Hörnquist och Tobias Wang lämnar salen. 

 
Adrian Byström presenterar sig själv. 
Adrian Byström svarar på frågor. 
Adrian Byström lämnar salen. 
 
Hugo Hörnquist presenterar sig själv. 
Hugo Hörnquist svarar på frågor. 
Hugo Hörnquist lämnar salen. 
 
Tobias Wang presenterar sig själv. 
Tobias Wang svarar på frågor. 
Tobias Wang lämnar salen. 
 
Robert Sehlstedt läser upp valberedningens motivering för Adrian Byström. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att röstlängden är 103. 
Mötet beslutar 

att välja Adrian Byström till fadderigeneral 20/21. 

10.2. Fadderikassör 20/21 
Valberedningen nominerar Sophie Ryrberg till fadderikassör 20/21. 
 
Fabian Blom nominerar sig själv. 
 
Fabian Blom lämnar salen. 
 
Sophie Ryrberg presenterar sig själv. 
Sophie Ryrberg svarar på frågor. 
Sophie Ryrberg lämnar salen. 
 
Fabian Blom presenterar sig själv. 
Fabian Blom svarar på frågor. 
Fabian Blom lämnar salen. 
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Angelica Ferlin läser upp valberedningens motivering för Sophie Ryrberg. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att röstlängden är 99. 
Mötet beslutar 

att välja Sophie Ryrberg till fadderikassör 20/21. 

§11. Medaljutdelning 
Linn Hallonqvist meddelar att medaljer kommer delas ut efter att mötet har avslutats. 

§12. Övrigt 
Kul att så många är kvar! 

§13. Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 01:13.  
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