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PROTOKOLL - SEKTIONSMÖTE 2 2018 
 

1. Presentation av ordförandeslips 
 

2. Formalia 
2.1 Mötets öppnande 
Ordförande Erik Molitor öppnar sektionsmötet 17:32. 
 

2.2 Mötets behöriga utlysande 
Kallelsen skickades ut 12 dagar innan mötet, den 17 april 2018. Handlingarna skickades ut 3 dagar innan mötet, den förste 
maj 2018. 
 
Mötet utlyses behörigt. 
 

2.3 Adjungeringar 
Samtliga närvarande är THS-medlemmar. 
 

2.4 Val av justerare och tillika rösträknare 
Mötet väljer Hjalmar Tegnerud och Alexander Magnusson till justerare. 
 

2.5 Fastställande av föredragningslistan 
Punkt 10.35 ”Öl och mackor till minne av Vpl. Johansson” läggs flytande. 
Punkt 8 ”Presentation av pheustemat” läggs flytande. 
Punkt 6 ”Val av kjölswyn” läggs flytande. 
I övrigt godkänns föredragningslistan. 
 

2.6 Föregående sektionsmötesprotokoll 
Mötet beslutar att lägga föregående sektionsmötesprotokoll (sektionsmöte 1) till handlingarna.  
 

2.7 Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 
 

3. Rapporter 
3.1 Styrelsen rapporterar 
Ordförande har tillsammans med styrelsen anordnat en alumnipub som blev väldigt lyckad i år. Har också anordnat en 
lärarmiddag. Arbetat mycket med JML-frågor. Skickat in motion om namn på Oqsulda. 
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Vice ordförande har varit med och planerat lärarmiddagen. Har även beställt namnskyltar och tröjor till styret. Har utöver 
detta varit på flera ledargruppsmöten. 
 
Sekreterare har utöver protokollskrivande skickat ut kallelse samt handlingar till sektionsmöte 2. Har tillsammans med 
styret arbetat en hel del med JML-frågor. Anordnat alumnipub samt lärarmiddag. Varit aktiv i ett projekt tillsammans med 
ledamot Adam och Kassör Gustav gällande sektionsengagemang. Uppdaterat kjölswynsregistret för de kontakter som ej 
varit uppdaterade. 
 
Ledamot Johanna har arbetat med en handlingsplan för JML. Denna skall fungera som en riktlinje när sexuella trakasserier 
och dylikt sker på sektionen. Skulle presenterats på sektionsmöte 2 men det flyttas till nästa för att inte stressa igenom 
handlingsplanen. 
 
Ledamot Adam har assisterat Gustav och Gabriel med engagemangsundersökningen. Utöver JML-arbetet har Adam också 
arbetat med marknadsföring för flygsektionen tillsammans med Susanne Boij och kansliet. 
 
Ledamot Alexander har varit med och anordnat lärarmiddag och alumnipub. Har också fokuserat på verksamhetsplanen, 
där önskade ändringar bearbetats.  
 
Kassören har arbetat mycket med bokföring. Även arbetat med att styra upp projektpotten och dess regler. Har varit med 
och anordnat Alumnipiub och lärarmiddagen. 
 

3.2 Ledningsgruppen rapporterar 
SNO har sedan förra sektionsmötet arrangerat mastermässan. Blev väldigt lyckat med bra deltagande. Fortsatt tjata på 
kursansvariga för att bjuda in till kursmöten. Pratat med Hanna-Sara angående pengar till evenemang. Haft två SNR möten 
där de diskuterat kursutveckling på mastersnivå.  
 
Sture har genomfört en studerande skyddsombudsutbildning vid THS. Har tillsammans med lokalansvarig tagit fram en 
plan för skyddsronder på TC. Har genomfört en workshop gällande om hur man agerar vid JML. Också planerat att skapa 
en JML-nämnd. Har också varit på möte med sångbokskommitén om förra årets sångböcker. Deltagit i SNR möte.  
 
Info har jobbat med att få ut information till sektionen. Lagt upp event på diverse sociala medier och hemsidan. Jobbat med 
att översätta information till engelska.  
 
ARMA har arbetat med att göra Farmen till en långsiktig organisation. Har fungerat bra. Dessvärre inte kunnat planera 
många event. Anordnat lunchföreläsningar.   
 
MA har haft phadderinternat. Förberett inför temapresentation på sektionsmöte 2. Letat efter pheuslokal. Planerat olika 
event inför mottagningen, framförallt för phaddrar. 
 
Lokalansvarig har varit på skyddsombudsutbildningen. Arbetat med allmän städning samt beställt nya sopborstar. Varit 
mycket bokningar på senaste tiden. Planerat städdagar framöver.  
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KBM har anordnat fester, bland annat KI-gasquen, ettans fest och valborgspubrundan. Köpt in alkohol, bland annat en ny 
öl på tapp som är flygs egna.  
 
Jubelgeneral har haft intervjuer. Verksamhetsplanen är färdig. Jobbat mot KBM gällande dryck på jublet. 
 

3.3 Revisorerna rapporterar 
Nuvarande revisorer avgår. Inget speciellt att rapportera utöver det. Nya skall väljas. 
  

3.4 KF-representanterna rapporterar 
Inget att rapportera. 
  

3.5 THS-Centralt rapporterar 
Gustav Ogesten presenterar en vakant post på THS: studiesocialt ansvarig. 
 

3.6 Övriga rapporter 
Inget att rapportera. 
 

4. Motioner 
4.1 Ansvarsfrihet för Styrelsen och Ledningsgruppen 2017 
På grund av för sen verksamhetsberättelse kan inte ansvarsfrihet ges till Styrelsen och Ledningsgruppen. 
 
Ett ändringsyrkande kommer in med förslag att ändra år ”2016” till ”2017” i att1. Förslaget godkäns. 
 
Beslut  
att1 godkänns, med ändringen av år ”2016” till år ”2017”. Frågan bordläggs till ett extra sektionsmöte (som ligger efter 
mottagningen). 
 

4.2 Införandet av JML-ordförande som funktionärspost 
Med anledning av ett behov av långsiktigt arbete och att JML är en väldigt viktig fråga krävs ytterligare dedikerat arbete 
som inte Sture klarar av själv. Därför yrkar motionen på ett införande av funktionärsposten vice-Sture. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
Mötet önskar byta namn. Ett ändringsyrkande kommer in om att namnet byts från ”Vice-Sture” till ”JML-
nämndsordförande”. 
 
Beslut 
att1 godkänns, med förändring att namnet byts från vice-Sture till JML-nämndsordförande. 
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4,3 Flygsektionens språk 
Eftersom 1/3 av samtliga medlemmar av flygsektionen är internationella studenter behövs sektionens språk ändras till 
engelska för att dessa skall kunna engagera sig i sektionsaktiviteter. Sektionen blir även mer internationell. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Diskussion kring hur mycket som skall övergå till engelska; ska det bli det officiella språket, eller ett andra språk? Vilket 
ska hållas på engelska respektive svenska? 
Delade åsikter kring om det skulle attrahera så pass många fler studenter att det skulle vara värt det. 
 
Mötet yrkar på ett ändringsyrkande gällande att4. Denna önskas omformuleras till att samtliga evenemang skall vara 
förberedda på att kunna hållas på engelska, men att de skall kunna anpassas. 
 
Ett ändringsyrkande gällande att5 presenteras. Detta yrkar på ett tillägg av ”... och om möjligt på svenska”. 
Ytterligare ett ändringsyrkande gällande tillägg av att6. Denna att-sats innebär att alla övriga att-satser som godkänns skall 
skrivas in i reglementet. 
 
Beslut 
att1 godkänns. 
att2 godkänns. 
att3 godkänns. 
att4 bordläggs till sektionsmöte 3. 
att5 godkänns med tillägg av ”…och om möjligt på svenska.” 
att6 godkänns. 
 

5. Val om ansvarsfrihet för styrelsen 2017 
Denna punkt bordläggs till sektionsmöte 3. 
 

6. Val av funktionärer 
6.1 Val av styrelseledamot 
En kandidat: Sonja Wadelius kandiderar till styrelseledamot, med start efter period fyra. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Beslut 
Mötet beslutar att Sonja Wadelius väljs till styrelseldamot. 
 

6.2 Val av revisor 
Kandidat Nicklas Johan Björk kandiderar till posten som revisor. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
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Beslut 
Mötet beslutar att Nicklas Johan Björk väljs till revisor. 
 

6.3 Val av alumnikontakt 
Ingen kandidat till alumnikontakt. 
 
Eftersom ingen kandiderat till posten vakantsätts denna tills vidare. 
 
Beslut 
Mötet beslutar att posten vakantsätts tills vidare. 
 

6.4 Val av PhD 
Hjalmar Tegnerud kandiderar till PhD. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Beslut 
Mötet beslutar att Hjalmar Tegnerud väljs till PhD (inrop ”Bra nog!”). 
 

6.5 Val av Skyddsombud 
Val av skyddsombud vakantsätts tills vidare, med motivering att PhD kan lösa detta på egen hand. 
 

(Presentation av årets pheustema) 
 

6.6 Val av TFNR 
Adam Sandström kandiderar till TFNR. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Beslut 
Mötet beslutar att Adam Sandström väljs till TFNR (inrop ”fyra eller sexa i håret?”). 
 

6.7 Val av valfångare 
Isak Lindvall nomineras till valfångare. 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Beslut 
Mötet beslutar att Isak Lindvall väljs till valfångare (inrop ”uuuuuhhhhhh”). 
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7. Val av kjölswyn 
Följande har nominerats till kjölswyn: 
Harparan Dhindsa 
Lova Wåhlin 
Hampus Möller 
Ida Carlsson 
Eva Elling 
Adam Öhman 
Angelica Lejdeby 
David Akner 
Paula Bucht Brunes 
Sara Cederberg Glaser 
Alexander Magnusson 
 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Beslut 
Resultatet är hemligt och bestäms genom sluten votering. 
 

8. Val av årets lärare 
Följande har nominerats: 
Anders Dalhkild 
Tam Duc Vu 
Susanne Boij 

 
Mötet övergår i diskussion. 
 
Beslut 
Resultatet är hemligt och bestäms genom sluten votering. 
 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

10. Skål för Järnet och Kolfibret 
 

10.35 Öl och mackor till minne av Vpl. Johanneson 
 

10. Mötets högtidliga avslutande med omedelbar avmarsch till 
Tennstopet 
Ordförande Erik Molitor avlutar mötet 21:52. 
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____________________________________ _________________________________ 

Erik Molitor, Ordförande   Gabriel Kronberg, Sekreterare 
 
____________________________________ _________________________________ 

Alexander Magnusson, Justerare   Hjalmar Tegnerud, Justerare 
 


