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Sektionsmöte 2009-09-29, 17:15
1. Formalia
1.1. Mötet öppnandes
1.2. Cecilia Thorsén valdes av mötesordförande.
1.3. Malin Jönsson valdes till mötessekreterare.
1.4. Marcus Linder och John Dester valdes till justerare tillika rösträknare.
1.5. Mötet anses behörigt utlyst.
1.6. Punkten paus för öl och bulle lades in i föredragningslistan. Föredragningslistan fastställdes.
1.7. Adjungeringar: Petter Axén, Christoffer Svanberg, Calle Lejdbrandt, Liv Roos, Charley Gustavsson,
Per-Viktor Bryntesson, Christoffer Svanberg fick yttranderätt.
1.8. Inga entlediganden.
1.9. Inga anmälningsärenden.
2. Rapporter
2.1. Sektionsstyrelsen rapporterade genom Malin Jönsson. Styrelsen åkte på internat i juni där PM för
olika poster skrevs. Två möten har hittills hållits under höstterminen.
2.2. Näringslivsgruppens tidigare ordförande rapporterade att de har hittat en kandidat till ordförande
läsåret 09/10.
2.3. Studienämnden rapporterade genom Lars Åkesson och Maryam Ammouri. De uppmanade
sektionsmedlemmar att titta på hemsidan, där information kommer att läggas upp.
2.4. Klubbmästeriet har kommit igång med sina aktiviteter. Hallowengasque och julgasque är
inplanerade. Klubbmästeriet har ca 20 nya medlemmar.
2.5. Övriga nämnder och grupper inom sektionen
Sånglederiet: Var i Kalmar i somras, på Allsång på skansen. En ny Melodia har kommit ut och första
mötet har hållits.
Jubileumskommitén: Fler medlemmar i gruppen behövs, och framförallt en person som kan vara
sammankallande. Jubileumet kommer firas under vecka 15 i vår.
Mottagningen: Ekonomin gick bra, alla som var på uppropet skrev in sig.
Fotoklubben: Har fått flera nya medlemmar. Har planerat in aktiviteter och haft sitt första möte.
Idrottsnämnden: Rapporterar att det är sportaktiviteter i KTH-hallen varje tisdag. Schema finns på
hemsidan. Man kan anmäla sig på hemsidan att delta i KTH:s mästerskap i fem olika grenar.
Qulturnämnden: QN har haft en filmvisning och ett första möte. Flera medlemmar har tillkommit. Har
planer på att delta i Zoombie-walk.
2.6. Övriga rapporter
Kassören (Lars Åkesson): Jobbar med att styra upp ekonomin.
Sektionslokalansvarig: John Dester (kandiderande) har haft möte med CL. Numera går det att se på
hemsidan när Sloken är bokad. En städgrupp ska tillsättas på frivillig basis. Gruppen ska städa Sloken
varje torsdag.
JämO/Sture (Robin Merken): Har varit på terminens första möte, där bland annat Felanmälan på
lokaler ska bli lättare att göra.
Ordförande (Cécilia Thorsén): Har varit på adeptgasquen hos CL och datas Nollegasque. Har även
varit på KF och ordföranderåd, bland annat. Jobbar med att fixa ett förråd till sektonen. Tyvärr har
studievägledare och programhandläggare på CSC avgått. Nya micros kommer till kåren!
Hemside-makeover-ansvarig (Jonathan Dahl): Vill ha en grupp som vill hjälpa till och utveckla sidan
och sålla bland de idéer som finns. Anmälan till JD.
2.7. Paus för öl och bulle.
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3. Information
3.1. Kalendarium för Sektionen för Medieteknik har skickats ut som bilaga.
3.2 Samboavtal: regler för Sloken kommer att sättas upp i Sloken.
3.3 CLek presenterade sig. Det är en spelförening som är öppen för alla och som äger spelen i Sloken.
De träffas och spelar varannan fredag, vill gärna ha fler medlemmar.
3.4 Vinnare i hemsidetävlingen annonserades. Priset var två biobiljetter.
3.5 Kårobligatoriets avskaffande. Kommer att ske till hösten 2010, styrelsen ska titta närmare på hur
sektionen påverkas.
4. Bordlagda ärenden
4.1. Johanna Jarl valdes till Styrelsesuppleant (mandatperiod: 090701-100630).
4.2. Sara Cecilia Lempiäinen valdes till Näringslivsgruppsordförande (mandatperiod: 090701100630).
4.3. Marco Sätherblom, Ludvig Bowallius och Joannis Fotinos valdes till kårfullmäktigesuppleanter
(mandatperiod: 090701-100630).
4.4 Val av vice studienämndsordförande (mandatperiod: 090701-100630) bordlades.
4.5 Moa Bergsmark, David Ringqvist och Linnéa Björklund valdes till valberedare (mandatperiod:
090701-100630).
4.6 Victor Ohlsson och Per Pettersson valdes till revisorer (mandatperiod: 090701-100630).
4.7 John Dester valdes till sektionslokalsansvarig (mandatperiod: 090701-100630).
5. Valärenden
Fanns ej.
6. Beslutsärenden
Fanns ej.
7. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor
7.1 Propositionen om antagande av hedersmedlemmar antogs. Helena Hedman och Ewa Axelsson är
nu hedersmedlemmar i mediesektionen.
8. Diskussionsärrenden
8.1. Varför är sektionen viktig?
Det är en gemenskap och en länk mellan nya och gamla studenter. Frågan aktualiseras ytterligare i och
med avskaffandet av kårobligatoriet.
8.2. Vad förväntar sig sektionen av styrelsen?
Information till sektionsmedlemmar. Det är även viktigt att styrelsen får med sig övriga
sektionsmedlemmar så många vill vara med. Styrelsen borde också försöka hitta en egen sektionslokal
till Media.
9. Övriga ärenden
9.1. Övriga frågor
Ettan annonserade att Tackkör (Orgasque!) kommer att hållas de 7:e november. Tema Allt utom
kläder.
Åsikter om att en projektor och ljus borde köpas in till Sloken.
10. Mötets högtidliga avslutande

Justeras (Stockholm 29/9-2009)

John Dester

Marcus Linder
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