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PROTOKOLL - SEKTIONSMÖTE 1 2018 
 

1. Formalia 
1.1 Mötets öppnande 
Ordförande Erik Molitor öppnar sektionsmötet 17:31. 
 

1.2 Mötets behöriga utlysande 
Kallelsen skickades ut den 8 februari 2018. Handlingarna skickades ut den 21 februari 2018. 
Mötet utlyses behörigt. 
 

1.3 Adjungeringar 
Samtliga närvarande är THS-medlemmar. 
 

1.4 Val av justerare och tillika rösträknare 
Mötet väljer Janne Dahl och Esther Frithiofsen till justerare. 
 

1.5 Fastställande av föredragningslistan 
Punkt 10.35 Öl och mackor till minne av Vpl. Johansson läggs flytande. 
I övrigt godkänns föredragningslistan. 
 

1.6 Föregående sektionsmötesprotokoll 
Mötet beslutar att lägga föregående sektionsmötesprotokoll (sektionsmöte 4) till handlingarna.  
 

1.7 Anmälan av övriga frågor 
Övrig fråga om Arlandatavlan läggs som punkt 7.1 
 

2. Rapporter 
2.1 Styrelsen rapporterar 
Ordförande har varit på två ordförandemöten. Satt sig in i rollen och beskrivit hur styrelsearbetet går till och skall gå till 
under året. 
 
Vice ordförande har haft två LG möten. Har också varit med att planera kick-off gasquen. 
 
Sekreterare har skickat ut inbjudan till alumni-puben. Uppdaterat kjölswynsregistret. Skrivit protokoll. Skickat ut kallelse 
samt handlingar.  
 
Ledamot Johanna har haft intervju angående jubelkommittén.  
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Ledamot Adam har varit kontaktperson gällande hyrandet av stadshuset. Har tagit fram en rimlighetsplan för att kostnader 
gällande stadshuset. 
 
Ledamot Alexander har arbetat med ledamot Johanna gällande framtagandet av jubelkommittén. 
 
Kassören har främst arbetat med propositioner samt detaljbudgeten. Även arbetat med att ta fram en undersökning gällande 
fallande sektionsengagemang. 
 

2.2 Ledningsgruppen rapporterar 
SNO har fortsatt förbättringsarbetet med kursutveckling. Samarbetat med PAS och Sture (SNR) där de skall fixa en 
mastermässa på TC. 
 
Sture har gjort en undersökning gällande JML och trivsel på sektionen. Går även en JML kurs. Har planerat mycket gällande 
SCI-skolans tjejmiddag. Skall även gå en skyddsombudsutbildning. Planerar även att ha en sektionslivsworkshop. 
 
Info har lagt upp event. Även samtalat med alumner för att få dem att komma till alumnipuben. 
 
ARMA har skapat en ny struktur i farmen, fler undergrupper. Har även haft stående måndagsmöten. Bokat in nya event 
för vårterminen. Kick-off med farmen.  
 
MA har börjat planera in event med övriga sektioner. Nollegasquen är spikad att den ska vara i Nymble. Spons och 
företagskontakter har gått bra. Varit på mottagningsinternat. Tagit kontakt med SCI-kansliet och kollat hur deras 
ekonomiplanering ser ut. Även gjort klart mottagningsdrinken. Phaddeinternat planerat. Pheuslokalen kommer ej vara 
ledig i år. 
 
Lokalansvarig har haft en städdag där många hjälpte till. Jobbar just nu med att komma in i rutin för att beställla 
förbrukningsvaror. Skall även göra inventering. Skall också gå på skyddsombudsutbildning.  
 
KBM har planerat Åre, gasquer och även skapat en facebook grupp som heter Arquens Matroser för de mest aktiva i KFK. 
Har också köpt in mycket ny öl. Har varit i kontakt med drinkföretag för att utöka drinksystemet. Planerat en gasque 
tillsammans med Festis från Karolinska.  
 

2.4 Revisorerna rapporterar 
Har räknat kassan än så länge. 
Förra årets revisorer rapporterar - sammanställer förra årets berättelse som skall presenteras på SM2. 
  

2.5 KF-representanterna rapporterar 
Ordförande Molitor sitter i kårfullmäktige. Har diskuterat priser på stora delar av gasquer där lokalhyror är extremt höga. 
  

2.6 THS-Centralt rapporterar 
Ingen närvarande. 
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2.8 Övriga rapporter 
BALsam rapporterar - arbetet går bra med vårbalen. Behöver två människor som skall agera gruppledare samt grafisk 
ansvarig. 
 

3. Propositioner 
3.1 Ändring av Rambudget 
Förslag om ändring av rambudget presenteras med motsvarande motivering i propositionsdokumentet. 
Studienämndens budget skall vara tydligare i fortsättningen. 
 
Beslut  
att1 godkänns. Det vill säga övriga godkänns också eftersom det är fallande ordning. 
 

3,2 Flygsektionens Ekonomipolicy 
Diskussion om att ekonomipolicyn är dåligt bearbetad, innehåller stavfel med mera. Åsikt om att det inte behövs ett nytt, 
separat dokument. 
Yrkande på att bordlägga denna punkt till SM2 för att bearbeta dokumentet. 
 
Beslut 
Punkten bordläggs till SM2. 
 

3,3 Ändring av ekonomiskt ansvar för jubelkassör 
Förslag om att jubelkassören ej skall ha ekonomiskt ansvar under tiden denna är revisor. Sektionen skall så snarast möjligt 
välja en ny revisor. Efter detta skall ekonomiskt ansvar övergå till jubelkassören. 
 
Beslut 
Mötet beslutar att förslaget godkänns. 
 

4. Presentation av detalj-budget 
Detaljbudgeten presenteras utan frågor. 
 

5. Valärenden 
Jubelgeneral samt jubelkassör presenteras med dess respektive roller. 
  

5.1 Val av Jubelgeneral 
Kandidat Emelie Rosenberg presenterar sig för sektionen. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
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Beslut 
Beslut taget att Emelie Rosenberg väljs till jubelgeneral. (”Stadshuset” väljs till inrop). 
 

5.2 Val av Jubelkassör 
Problem har uppstått eftersom en kandidat inte kan sitta som revisor med ekonomiskt ansvar samtidigt som kandidaten 
sitter som jubelkassör, enligt praxis som är ett styrande dokument. 
För att lösa detta skall ekonomiansvar ligga på jubelgeneralen fram till att en ny revisor tillsätts. 
 
Kandidat Louise Fischer presenterar sig för sektionen. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Beslut 
Beslut taget att Louise Fischer väljs till jubelkassör. (”Dagens stjärntecken” väljs till inrop). 
 

5.3 Val av Årets Kamrat 
6 nominerade till årets kamrat: Ida Carlsson, Rodrigue Bonnevie, Jennifer Ulfves, Adam Wiberg, Linn Mattsson och 
William Kåhre. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Resultatet efter sluten votering blev att en kandidat fick majoritet. Resultatet hålls hemligt till nollegasquen alternativt 
vårbalen. 
 

5.4 Val av Årets Klippa 
4 nominerade till årets klippa: Måns Brandt, Erik Molitor, Frans (extra insatt lärare i differentialekvation), Fadi i grillen vid 
tunnelbanan. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 

Resultatet efter sluten votering blev att en kandidat fick majoritet. Resultatet hålls hemligt till nollegasquen alternativt 
vårbalen. 
 

6. Slipskommittén presenterar årets slips 
På grund av icke levererade varor kommer ett yrkande att punkten 6 flyttas till SM2. 
 
Yrkande att punkt 6 flyttas till SM2. 
Yrkande att punkt 6 läggs först på SM2 (före formalia). 
 
Beslut 
Bägge yrkandepunkter godkänns. 
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7. Övriga frågor 
7.1 Arlandatavlan 
Brukade vara väldigt aktiv. Slutade vara aktiv under en period. 
 
Det finns en grupp som sköter arlandatavlan; ARN. ARN är en grupp som vet hur man programmerar skärmen. Finns en 
facebook grupp där man kan önska vad som skall vara på tavlan. 
 
Presntation av ARN och vad dem gör, samt upplysning om att man kan både gå med och önska vad som skall vara på 
tavlan. 
 

8. Skål för Järnet och Kolfibret 
 

10.35 Öl och mackor till minne av Vpl. Johanneson 
 

9. Mötets högtidliga avslutande med omedelbar avmarsch till 
Tennstopet 
Ordförande Erik Molitor avlutar mötet 20:44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ _________________________________ 

Erik Molitor, Ordförande   Gabriel Kronberg, Sekreterare 
 
____________________________________ _________________________________ 

Janne Dahl, Justerare   Esther Frithiofsen, Justerare 
 


