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Protokoll, D-sektionens vårmöte 2020 
 
Plats: På distans via Zoom, leds av styrelsen från C-huset på campus Valla 
Datum: 2020-04-26 
Tid: 13:00 
Firmatecknare verksamhetsår 19/20 (20190701 – 20200630) 
Ordförande - Madeleine Bäckström 
Kassör - Dag Jönsson 

§1. Mötets öppnande 
Sektionsordförande Madeleine Bäckström förklarar mötet öppnat kl. 13:14. 

§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 Vilhelm Melkstam och Carl Magnus Bruhner till justeringspersoner 
tillika rösträknare. 

§3. Adjungeringar och fastställande av röstlängden 
Mötet beslutar 

att adjungera Oskar Andersson. 
att fastställa röstlängden till 70. 

§4. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 
Madeleine Bäckström berättar hur och när mötet blivit utlyst. 
 
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 föredragningslistan. 
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§6. Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet 
Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet finns tillgängligt som ett dokument på 
https://d-sektionen.se/varmote/. 

§7. Information angående revisorer 
Madeleine Bäckström förklarar att det funnits oenigheter mellan sektionens tillsatta 
revisorer för verksamhetsåret 18/19 och sektionen angående hur det ekonomiska arbetet ska 
skötas för att anses vara korrekt. Detta har lett till att revisorerna 18/19 har valt att inte 
revidera verksamheterna 18/19 likt hur det vanligtvis sköts. Revisorerna 18/19 har istället 
valt att endast ge ett uttalande som berör samtliga ekonomiska verksamheter för 
verksamhetsåret 18/19, och detta har gjorts innan arbetet har fullföljts av kassörer för 18/19. 
Styrelsen 19/20 ansåg att det var orättvist mot verksamheterna för 18/19 att inte tillsätta 
ytterligare revisorer som har en mer liknande syn på hur en förenings ekonomiska arbete ska 
skötas för att anses vara korrekt genomfört. Detta har gjort att styrelsen 19/20 har valt att 
uppdra ytterligare tre personer att granska verksamheterna 18/19, för att ge sektionen 
möjlighet att ta del av revisionsberättelser som faktiskt återspeglar fullständiga revideringar. 
Eftersom revisorer enligt stadgarna behöver tillsättas av sektionsmötet kommer detta möte 
behandla extrainsatt personval av revisorer för verksamhetsåret 18/19. Nuvarande revisorer 
för 18/19 kommer fortfarande uttala sig angående samtliga verksamheter från 18/19 som 
behandlas under mötet. 
 
Madeleine Bäckström berättar vidare att nuvarande revisorer för verksamhetsåret 19/20, till 
följd av situationen som uppstått med revisorerna 18/19, har valt att göra på ett liknande sätt. 
Revisorerna 19/20 anser inte att de kommer att kunna genomföra en, i deras ögon, ordentlig 
revidering av verksamhetsåret 19/20. Detta på grund av revisorerna för 18/19:s beslut. På 
samma sätt som för revisorerna 18/19 kommer därför extrainsatt personval gällande revisorer 
19/20 att behandlas under mötet. Denna lösning möjliggör för en, precis som för 18/19, mer 
rättvis bild av arbetet för 19/20 då det kommer att presenteras hösten 2020. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta helt enkelt att kommande mötespunkt, §8. Extrainsatt 
personval, ämnar utöka antalet revisorer för verksamhetsåren 18/19 samt 19/20, inte frånta 
nuvarande revisorer deras poster, avslutar Madeleine Bäckström. 

§8. Extrainsatt personval 

§8.1. Revisorer 18/19 
Styrelsen nominerar Andrew Mackin, Isabelle Vännström och Robin Åstrand till 

revisorer 18/19. Ingen av kandidaterna kan närvara men har skickat skriftliga 
presentationer av sig själva till mötet. 

 
Madeleine Bäckström läser upp Andrew Mackins skriftliga presentation. 
Madeleine Bäckström läser upp Isabelle Vännströms skriftliga presentation. 
Madeleine Bäckström läser upp Robin Åstrands skriftliga presentation. 
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Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 73. 
 
Mötet beslutar 

att välja Andrew Mackin, Isabelle Vännström och Robin Åstrand till 
revisorer 18/19. 

§8.2. Revisorer 19/20 
Styrelsen nominerar Johan Norvik och Oscar Karmelind till revisorer 18/19.  Ingen 

av kandidaterna kan närvara men har skickat in en skriftlig presentation av sig själva till 
mötet. 
 

Madeleine Bäckström läser upp Johan Norviks och Oscar Karmelinds skriftliga 
presentation. 
 

Diskussion uppstår. 
 

Mötet beslutar 
att fastställa röstlängden till 73. 

 
Mötet beslutar 

att välja Johan Norvik och Oscar Karmelind till revisorer 19/20. 

§9. Aktivitetsutskottet 18/19 

§9.1. Verksamhetsberättelse 
Fabian Blom presenterar verksamhetsberättelsen för aktivitetsutskottet 18/19. 

§9.2. Ekonomisk berättelse 
Johan Runestam presenterar den ekonomiska berättelsen för aktivitetsutskottet 

18/19. 

§9.3. Revisorernas berättelse 
Madeleine Bäckström läser upp revisionsberättelsen för D-sektionen 18/19, skriven 

av Emma Backén och Helena Ekman. 
 

Madeleine Bäckström läser upp revisionsberättelsen för aktivitetsutskottet 18/19, 
skriven av Isabelle Vännström. 

§9.4. Ansvarsfrihet för Aktivitetsutskottet 18/19 
Diskussion uppstår. 

 
Mötet beslutar 

att ge ansvarsfrihet till aktivitetsutskottet 18/19 samt lägga  
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till  
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handlingarna. 

§10. Arbetsmarknadsgruppen 18/19 

§10.1. Verksamhetsberättelse 
Madeleine Bäckström läser upp verksamhetsberättelsen för Arbetsmarknadsgruppen 

18/19, skriven av Märta Anderberg. 

§10.2. Ekonomisk berättelse 
Oskar Andersson presenterar den ekonomiska berättelsen för 

Arbetsmarknadsgruppen 18/19. 

§10.3. Revisorernas berättelse 
Madeleine Bäckström läser upp revisionsberättelsen för Arbetsmarknadsgruppen 

18/19, skriven av Isabelle Vännström. 

§10.4. Ansvarsfrihet för Arbetsmarknadsgruppen 18/19 
Mötet beslutar 

att ge ansvarsfrihet till Arbetsmarknadsgruppen 18/19 samt lägga  
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till  
handlingarna. 

§11. D-Group 18/19 

§11.1. Verksamhetsberättelse 
Payam Tavakoli presenterar verksamhetsberättelsen för D-Group 18/19. 

§11.2. Ekonomisk berättelse 
Yen Dinh presenterar den ekonomiska berättelsen för D-Group 18/19. 

§11.3. Revisorernas berättelse 
Madeleine Bäckström läser upp revisionsberättelsen för D-Group 18/19, skriven av 

Robin Åstrand. 

§11.4. Ansvarsfrihet för D-Group 18/19 
Mötet beslutar 

att ge ansvarsfrihet till D-Group 18/19 samt lägga  
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till  
handlingarna. 

§12. Donna 18/19 

§12.1. Verksamhetsberättelse 
Elise Lång presenterar verksamhetsberättelsen för Donna 18/19. 

§12.2. Ekonomisk berättelse 
Sophie Ryrberg presenterar den ekonomiska berättelsen för Donna 18/19. 

§12.3. Revisorernas berättelse 
Madeleine Bäckström läser upp revisionsberättelsen för Donna 18/19, skriven av 

Andrew Mackin. 
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§12.4. Ansvarsfrihet för Donna 18/19 
Mötet beslutar 

att ge ansvarsfrihet till Donna 18/19 samt lägga  
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till  
handlingarna. 

§13. STABEN 17/18 

§13.1. Verksamhetsberättelse 
Aleksi Evansson presenterar verksamhetsberättelsen för STABEN 17/18. 

§13.2. Ekonomisk berättelse 
Thomas Annerfeldt presenterar den ekonomiska berättelsen för STABEN 17/18. 

§13.3. Revisorernas berättelse 
Madeleine Bäckström läser upp revisionsberättelsen för STABEN 17/18, skriven av 

Oliver Bergman. 

§13.4. Ansvarsfrihet för STABEN 17/18 
Mötet beslutar 

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

§14. Styrelsen 18/19 

§14.1. Verksamhetsberättelse 
Hanna Kvist presenterar verksamhetsberättelsen för styrelsen 18/19. 

§14.2. Ekonomisk berättelse 
Tobias Wang presenterar den ekonomiska berättelsen för styrelsen 18/19. 

§14.3. Revisorernas berättelse 
Madeleine Bäckström läser upp revisionsberättelsen för styrelsen 18/19, skriven av 

Andrew Mackin, Robin Åstrand och Isabelle Vännström. 

§14.4. Ansvarsfrihet för styrelsen 18/19 
Mötet beslutar 

att ge ansvarsfrihet till styrelsen 18/19 samt lägga  
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till  
handlingarna. 

§15. Fastställande av budgetar för nästkommande år 

§15.1. Fastställa festeriets budget 
Mattias Johansson presenterar festeriets budget för verksamhetsåret 20/21. 

 
Mötet beslutar 

att godkänna festeriets budget för verksamhetsåret 20/21. 
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§15.2. Fastställa fadderiets budget 
Sophie Ryrberg presenterar fadderiets budget för verksamhetsåret 20/21. 

 
Mötet beslutar 

att godkänna fadderiets budget för verksamhetsåret 20/21. 

§15.3. Fastställa damföreningens budget 
Rebecca Södereng presenterar damföreningens budget för verksamhetsåret 20/21. 

 
Mötet beslutar 

att godkänna damföreningens budget för verksamhetsåret 20/21. 

§15.4. Fastställa aktivitetsutskottets budget 
Hampus Tönnies presenterar aktivitetsutskottets budget för verksamhetsåret 20/21. 

 
Mötet beslutar 

att godkänna aktivitetsutskottets budget för verksamhetsåret 20/21. 

§15.5. Fastställa Arbetsmarknadsruppens budget 
Erica Weistrand presenterar Arbetsmarknadsgruppens budget för verksamhetsåret 

20/21. 
 

Mötet beslutar 
att godkänna Arbetsmarknadsgruppens budget för verksamhetsåret 20/21. 

§15.6. Fastställa sektionens budget och sektionsavgift 
Dag Jönsson presenterar sektionens budget för verksamhetsåret 20/21 samt att 

sektionsavgiften bör vara 0 kronor för verksamhetsåret 20/21. 
 

Mötet beslutar 
att godkänna sektionens budget för verksamhetsåret 20/21 samt att fastställa  
sektionsavgiften till 0 kr. 

§16. Fastställa reglemente för verksamhetsåret 20/21 
Anna Montelius presenterar det föreslagna reglementet och dess ändringar. 
 

Mötet beslutar 
att fastställa reglementet för verksamhetsåret 20/21 till det föreslagna på  
hemsidan (sidan för vårmötet 2020). 

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

§17.1. Motion angående ändring av Valberedningens organisation 
Lovisa Stålebrink presenterar motionen. 
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Mötet beslutar 
att godkänna motionen med ändringen enligt styrelsens motionssvar angående 
ändring av Valberedningens organisation. 

§17.2. Proposition angående deadline för inskickning av propositioner och motioner 
Mimmi Cromsjö presenterar propositionen. 

 
Mötet beslutar 

att godkänna propositionen i enlighet med de ändringar som bestämdes på 
vintermötet 2020. 

Mötet beslutar 
att ajournera mötet till 16:05. 

Mötet beslutar 
att återuppta mötet 16:05. 

Mötet beslutar 
att fastställa röstlängden till 61. 

§18. Personval 
Lovisa Stålebrink presenterar hur valberedningen har gått till väga för att ta fram sina 
nomineringar. 

§18.1. Sektionsstyrelsens ledamöter 20/21 
Madeleine Bäckström berättar att en ledamot valdes in på vintermötet. Madeleine 

Bäckström presenterar styrelsens förslag på process angående hur styrelsens ledamöter 
ska väljas in. 

 
Mötet beslutar 

att godkänna styrelsens process angående hur styrelsens ledamöter ska väljas 
in. 

 
Valberedningen nominerar Simon Jakobsson och Isabell Öknegård Enavall till 
sektionsstyrelsens ledamöter 20/21. 
 
Isabell Öknegård Enavall lämnar mötet. 
 
Simon Jakobsson presenterar sig själv. 
Simon Jakobsson svarar på frågor. 
Simon Jakobsson lämnar mötet. 
 
Isabell Öknegård Enavall presenterar sig själv. 
Isabell Öknegård Enavall svarar på frågor. 
Isabell Öknegård Enavall lämnar mötet. 

 
Valberedningen läser upp motiveringen för Simon Jakobsson. 
Valberedningen läser upp motiveringen för Isabell Öknegård Enavall. 
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Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 66. 
 
Mötet beslutar 

att välja Simon Jakobsson och Isabell Öknegård Enavall till 
sektionsstyrelsens ledamöter 20/21. 

Mötet beslutar 
att fastställa antalet ledamöter för verksamhetsåret 20/21 till tre. 

§18.2. Aktivitetshanterare 20/21 
Valberedningen nominerar Erik Halvarsson till aktivitetshanterare 20/21. 
 
Erik Halvarsson presenterar sig själv. 
Erik Halvarsson svarar på frågor. 
Erik Halvarsson lämnar mötet. 

 
Valberedningen läser upp motiveringen för Erik Halvarsson. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 68. 
 
Mötet beslutar 

att välja Erik Halvarsson till aktivitetshanterare 20/21. 

§18.3. Aktivitetsutskottets kassör 20/21 
Valberedningen nominerar Fredrik Martinsson till aktivitetsutskottets kassör 20/21. 
 
Fredrik Martinsson presenterar sig själv. 
Fredrik Martinsson svarar på frågor. 
Fredrik Martinsson lämnar mötet. 

 
Valberedningen läser upp motiveringen för Fredrik Martinsson. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 66. 
 
Mötet beslutar 

att välja Fredrik Martinsson till aktivitetsutskottets kassör 20/21. 
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§18.4. Festgeneral 20/21 
Valberedningen nominerar Kimberley Andersson till festgeneral 20/21. 
 
Kimberley Andersson presenterar sig själv. 
Kimberley Andersson svarar på frågor. 
Kimberley Andersson lämnar mötet. 

 
Valberedningen läser upp motiveringen för Kimberley Andersson. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 65. 
 
Mötet beslutar 

att välja Kimberley Andersson till festgeneral 20/21. 

§18.5. Marknadsföringsutskottets ordförande 20/21 
Valberedningen nominerar Malin Widén till marknadsföringsutskottets ordförande 

20/21. 
 
Malin Widén presenterar sig själv. 
Malin Widén svarar på frågor. 
Malin Widén lämnar mötet. 

 
Valberedningen läser upp motiveringen för Malin Widén. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 64. 
 
Mötet beslutar 

att välja Malin Widén till marknadsföringsutskottets ordförande 20/21. 

§18.6. Studienämndsordförande IT 20/21 
Valberedningen nominerar Otto Heino till studienämndsordförande IT 20/21. 
 
Otto Heino presenterar sig själv. 
Otto Heino svarar på frågor. 
Otto Heino lämnar mötet. 

 
Valberedningen läser upp motiveringen för Otto Heino. 
 
Diskussion uppstår. 
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Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 64. 
 
Mötet beslutar 

att välja Otto Heino till studienämndsordförande IT 20/21. 

§18.7. Intendent 20/21 
Valberedningen nominerar Michelle Krejci till intendent 20/21. 
 
Michelle Krejci presenterar sig själv. 
Michelle Krejci svarar på frågor. 
Michelle Krejci lämnar mötet. 

 
Valberedningen läser upp motiveringen för Michelle Krejci. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 62. 
 
Mötet beslutar 

att välja Michelle Krejci till intendent 20/21. 

§18.8. Valberedningens ordförande 20/21 
Styrelsen nominerar Filip Jakobsson till valberedningens ordförande 20/21. 
 
Filip Jakobsson presenterar sig själv. 
Filip Jakobsson svarar på frågor. 
Filip Jakobsson lämnar mötet. 

 
Styrelsen läser upp motiveringen för Filip Jakobsson. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 63. 
 
Mötet beslutar 

att välja Filip Jakobsson till valberedningens ordförande 20/21. 

§18.9. Pubutskottets ordförande 20/21 
Valberedningen nominerar Sean Zhong till pubutskottets ordförande 20/21. 
 
Sean Zhong presenterar sig själv. 
Sean Zhong svarar på frågor. 
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Sean Zhong lämnar mötet. 
 

Valberedningen läser upp motiveringen för Sean Zhong. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 64. 
 
Mötet beslutar 

att välja Sean Zhong till pubutskottets ordförande 20/21. 

§18.10. Art director 20/21 
Valberedningen nominerar Nils Rubensson till art director 20/21. 
 
Nils Rubensson presenterar sig själv. 
Nils Rubensson svarar på frågor. 
Nils Rubensson lämnar mötet. 

 
Valberedningen läser upp motiveringen för Nils Rubensson. 
 
Diskussion uppstår. 
 
Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 61. 
 
Mötet beslutar 

att välja Nils Rubensson till art director 20/21. 

§18.11. Utbildningsutskottets ordförande 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till utbildningsutskottets ordförande 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posten utbildningsutskottets ordförande 20/21 vakant och uppdra 
styrelsen att tillsätta posten. 

§18.12. Näringslivsansvarig 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till näringslivsansvarig 20/21. 
 
Oliver Börjesson nominerar sig själv. 
 
Oliver Börjesson presenterar sig själv. 
Oliver Börjesson svarar på frågor. 
Oliver Börjesson lämnar mötet. 
 
Diskussion uppstår. 
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Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 62. 
 
Mötet beslutar 

att välja Oliver Börjesson till näringslivsansvarig 20/21. 

§18.13. Studienämndsordförande D 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till studienämndsordförande D 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posten studienämndsordförande D 20/21 vakant och uppdra styrelsen 
att tillsätta posten. 

§18.14. Studienämndsordförande U 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till studienämndsordförande U 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posten studienämndsordförande U 20/21 vakant och uppdra styrelsen 
att tillsätta posten. 

§18.15. Studienämndsordförande IP 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till studienämndsordförande IP 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posten studienämndsordförande IP 20/21 vakant och uppdra 
styrelsen att tillsätta posten. 

§18.16. Studienämndsordförande masternivå 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till studienämndsordförande masternivå 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posten studienämndsordförande masternivå 20/21 vakant och uppdra 
styrelsen att tillsätta posten. 

§18.17. Infochef 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till infochef 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posten infochef 20/21 vakant och uppdra styrelsen att tillsätta posten. 

§18.18. Webmaster 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till webmaster 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posten webmaster 20/21 vakant och uppdra styrelsen att tillsätta 
posten. 
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§18.19. Revisorer 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till revisorer 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posterna revisorer 20/21 vakanta och uppdra styrelsen att tillsätta 
posten. 

§18.20. Alumniutskottets ordförande 20/21 
Valberedningen har ingen nominering till alumniutskottets ordförande 20/21. 
 
Mötet beslutar 

att sätta posten alumniutskottets ordförande 20/21 vakant och uppdra 
styrelsen att tillsätta posten. 

§19. Information angående medaljutdelning 
Linn Hallonqvist berättar att det inte kommer bli någon medaljutdelning i vår på grund av 
covid-19. Eventuellt kommer medaljer delas ut på höstmötet 2020. 
Kontakta ledamot@d-sektionen.se vid frågor. 

§20. Övrigt 
En deltagare tackar så mycket för mötet. En deltagare undrar hur styrelsen ska hantera det 
relativt stora antalet vakanta poster. Styrelsen svarar att en plan ska arbetas fram efter mötet. 

§21. Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 18:40.  
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Underskrifter 
 
 
 
___________________________________________ 
Ordförande Madeleine Bäckström 
 
 
 
___________________________________________ 
Sekreterare Anna Montelius 
 
 
 
___________________________________________ 
Justeringsperson Vilhelm Melkstam 
 
 
 
___________________________________________ 
Justeringsperson Carl Magnus Bruhner 
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