Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-05-14

Föredragningslista
Sektionsmöte 2013-05-14, 17:00
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl 17:17.
1.2. Val av mötesordförande
Johan Lundh Heinstedt väljs till mötesordförande.
1.3. Val av mötessekreterare
Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.
1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
Sanna Nordahl och Lisa Torekull utses till justerare tillika rösträknare.
1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.
1.6. Fastställande av föredragningslista
1.6.1. Yrkande att flytta punkt 5.1 Val av Kommunikatör till punkt 5.24
Godkänns (notering från sekreterare: ordningen är ej flyttad i protokollet).
1.6.2. Yrkande att flytta punkt 7. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor till
innan punk 5. Valärenden
Godkänns (notering från sekreterare: ordningen är ej flyttad i protokollet).
1.6.3. Yrkande att lägga till punkt 2.8 Rapport från THS
Godkänns.
1.7. Adjungeringar
Inga.
1.8. Entlediganden
Inga.
1.9. Anmälningsärenden
Inga.
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2. Rapporter
2.1. Sektionsstyrelsen
Styrelsen har utarbeta ett utkast på visionen som presenterades lite kort på förra SM. Styrelsen
har också arbetat på planer inför branschdagen, samt varit på studiebesök i Norrköping. I övrigt
har vi preppat inför SM4, fixat hederspriset och utformat testamenten. Vice ordförande har
startat upp ett NO-råd för att knyta ihop sektionen mer.
2.2. Näringslivsgruppen
Robin ej närvarande, Anton Warnhag pratar istället: event med Dynabite nyligen, gick dock
sådär. Arbetet med branschdagen går framåt, verkar vara ett schysst intresse.
2.3. Studienämnden
SN har haft ett möte med Haibo Li där kursordningen har diskuterats. Ska redas ut till nästa år. I
övrigt diskuterades databastekniken som fått en del kritik, och även bild- och videotekniken som
ska separeras till nästa kursomgång. Möte med kansliet också, gick bra.
2.4. Klubbmästeriet
Torsdagspubarna rullar på, haft gamlingpub och valpub. Gasque med mottagningen. Har hand
om sista tentapuben också!
2.5. Kommunikationsnämnden
Kommunikatör Alexander Granskog är ej närvarande.
2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen
Sånglederiet: Ny Melodia på gång!
QN: Filmkvällar, kommer ett större event med LAN i sommar. Annars rätt lugnt.
Medielabbet: Inget.
Fotogruppen: Fotografiska nu på söndag. Annars inget speciellt.
Mediespexet: Roast.
Mottagningen: PI och konferens med data. Rullar på bra.
Idrottsnämnden: Inget.
Internationella rådet: Försöka få med utländska studenter i sektionen.
2.7. Övriga rapporter
THS: THS Fotboll har kickat igång. Går att söka till internationella faddrar nu också. Åsiktsråd
för att ställa frågor till rektorn - nästa vecka får studenter ställa frågor. Maila åsikter till THS om
ni har några.
3. Information
Inget.
4. Bordlagda ärenden
4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/11
Bordläggs.
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4.2. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 11/12
Revisorerna har en revisionsberättelse (se bilaga).
Christian Virtala: Bra jobbat revisorerna!
Godkänns av mötet!
5. Valärenden
5.1. Val av Kommunikatör
Flyttas till 5.24.
Kandidater: Åsa Linder, Sara Edin.
Åsa börjar.
Åsa: Har varit med i KN i två år och i PR-gruppen i METAspexet. Vill göra KN med aktivt.
Christian Virtala: Vad gör dig bättre än din motkandidat?
Åsa: Tror att jag kan göra KN bättre och mer aktivt än vad det är idag.
Åsa lämnar salen.
Sara kommer in.
Sara: Börjar trean, brinner för grafisk formgivning och marknadsföring. Väldigt sektionsaktiv;
AD på Uttryck, OL, NLG, Fotogruppsansvarig. Vill göra KN starkare, mer kontinuerligt
arbetande. Göra Workshops, lära ut till alla som vill. Förmedla vad sektionen arbetar med och
vad vår sektion är för något.
Sara lämnar salen.
Diskussion.
Sara Edin blir vald till Kommunikatör.
5.2. Val av Kassör
Valberedningen: Ingen kandidat, ingen nominerad.
Sofie Nilsson, nuvarande kassör, presenterar posten: Man är ansvarig över pengar och ekonomin
inom sektionen, man sitter i styrelsen, väldigt givande. Mycket bra på CV:t.
Kandidater?
Johan yrkar på att flytta fram Kassör-valet till punkt 5.25.
BORDLÄGGS!
5.3. Val av 2 revisorer
Samuel Norling kandiderar (ej närvarande).
Olof Lindman kandiderar.
Olof: Går i trean, tycker att revision är väldigt viktig. Ska utföra det så bra som möjligt.
Olof lämnar salen.
Mötet går till beslut.
Samuel Norling och Olof Lindman väljs till revisorer.
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5.4. Val av Styrelseledamot för utbildningsfrågor
Valberedningen berättar om ledamotsposterna och vad de innebär.
Robin Palmberg är kandidat.
Robin: Har insett hur mycket det är möjligt att ändra i utbildningen (SNO).
Anton: Ska du söka SNO också?
Robin: Nej, inte om jag blir vald till denna post.
Sofie: Vad vill du ändra?
Robin: Ta tag i fler frågor.
Robin går ut ur salen.
Diskussion.
Robin Palmberg blir vald till Styrelseledamot för utbildningsfrågor.
5.5. Val av Styrelseledamot för studiesociala frågor
Lukas Häggström kandiderar.
Anton Warnhag, nuvarande ledamot, förklarar vad posten innebär.
Lukas: Jag är vice klubbmästare, posten passar mig bra för att jag varit väldigt insatt i
studiesociala frågor. Kul att sitta i styrelsen och bidra med min kunskap.
Anton: Du söker också denna post?
Lukas: Denna post är jag mest intresserad av, men jag tror jag kan ta båda.
Sofie: Vilka frågor vill du driva?
Lukas: Allt som är studiesocialt i princip.
Lukas går ut ur salen.
Diskussion.
Lukas Häggström blir vald till Styrelseledamot för studiesociala frågor.
5.6. Val av Styrelseledamot för näringslivs- och kommunikationsfrågor
Mikael Kjellnäs är kandidat.
Mikael: Söker denna post då jag varit med i NLG och har gillat det. Har också varit med en
termin i THS eventgrupp. Supertaggad på att sitta med i styrelsen! Jag är en lätt person och ha
att göra med.
Cim Nordling kommer in i lokalen.
Sofie Nilsson: Vad vill du bidra med?
Mikael: Kommer inte på något specifikt just nu, men jag kommer ha många tankar i huvudet om
jag blir vald.
Ulrika Andersson: Hur ska du vända runt på NLG?
Mikael: Jag är beredd att lägga ner mycket tid på det och brinner för att vi ska få en bra
branschdag!
Mikael går ut ur rummet.
Diskussion.
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Mikael Kjellnäs blir vald till Styrelseledamot för näringslivs- och kommunikationsfrågor.
Anton Sivertsson, Alexis Tubulekas och Björn Lundkvist kommer in i lokalen.
5.7. Val av Klubbmästare
Två kandidater: Lennart Jönsson och Matilda Carlson.
Douglas, nuvarande Klubbmästare, beskriver posten.
Lennart: Går andra året, har varit med i Klubbmästeriet enda sen jag började, har lärt mig
mycket hur det hela fungerar och kan därför göra ett bra arbete framöver. Har suttit som kassör
och varit ledare och kan därför de båda viktiga bitarna. Vill fortsätta samarbeta, vill fixa många
bra fester och göra många förbättringar.
Alexander Arozin: Vad gör dig bättre än din motkandidat?
Lennart: Har varit här längre och har mer erfarenhet.
David Nylander: Vad vill du förbättra?
Lennart: Mer samarbeten med alla nämnder. Bland annat.
Christian Virtala: Hur tror du att man kan främja verksamheten?
Lennart: Ge mer uppmärksamhet till alla gamlingar. De förtjänar det.
Rebecka: Hur ser du på MKM:s storlek idag?
Lennart: Den är lite för stor, men jag ska göra mitt bästa för att skapa en bra sammanhållning.
Lennart går ut.
Matilda kommer in
.
Matilda: Söker klubbmästare, varit med i MKM i ett år. Har varit aspirant men vill ta ett steg till.
Jobbar på klubben Sommar, anordnat Ettans gasque (tackköret). Kan vara seriös, har lätt att ta
till mig åsikter, vill samarbeta väl med resten av MKM och inte stå ensam.
Alexander: Vad gör dig bättre än din motkandidat?
Matilda: Har mer tid att lägga på denna post, mer engagerad.
Victor: Hur engagerar du människor?
Matilda: Charmig och social.
Christian Virtala: Hur ska du hantera ”gamlingarna”?
Matilda: Kommunikation, ge dem mer uppmärksamhet.
David: Vad vill du förbättra?
Matilda: Tycker det har funkat bra, dock vill jag som sagt ge gamlingarna mer credd.
Alexander: Chef eller ledare?
Matilda: Ledare, vill inte bossa.
Sanna Marklund: Erfarenhet att leda en grupp?
Matilda: Har jobbat på läger, tror att jag har det som krävs.
Lukas: Vad tycker du om MKM:s storlek idag?
Matilda: Tycker det är bra, ju fler desto bättre, men inte fler än vad det är idag p.g.a.
sammanhållningen. Vill ha en tight grupp.
Matilda lämnar lokalen.
Diskussion inleds.
Elin Lindahl, Linn Lahtinen och Elvira Wiklund kommer in i lokalen.
Samuel Norling kommer in i lokalen.
Viktor Olsson har gått.
Matilda Schaffer och Johan Weinl kommer in i salen.
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Viktor Olsson kommer in.
Lennart Jönsson blir vald till Klubbmästare.

5.8. Val av Vice Klubbmästare
Tre kandidater: Erik Forsberg, Rebecka Rönnbäck och Matilda Carlson.
Lukas Häggström förklarar vad posten som vice Klubbmästare innebär.
Erik börjar.
Erik: Går i ettan, varit i MKM i ett år ungefär, sjukt engagerad! Året har stärkt mitt engagemang,
vill därför ta nästa steg inom MKM för att det är väldigt kul. Jag är en ledarperson med
erfarenhet. Har varit lagkapten i mitt lag i tre år. Har visioner, vill fortsätta förbättra MKM, vill
förbättra relationen och samarbetet med Fotogruppen bl.a. Tror också att det kan vara bra att
flytta mer aktiviteter till hösten/vintern. Vill också anordna en vänskapssittning med Data. Jag
söker inte Klubbmästare därför att det är ungefär samma jobb som gäller. Har pratat med
Matilda och Lennart en del och inte så många ville söka vice-posten så därför tog jag tag i det.
Vill driva vidare det som är bra till nästa år!
Victor: Hur kompletterar du Klubbmästaren? Vilka egenskaper kan du bidra med?
Erik: Inga problem, känner honom bra. Skapa en bra relation och kommunikation sinsemellan.
Kan vara ledare och chef, besitter båda egenskaperna.
Alexander: Vad gör dig bättre än motkandidaterna?
Erik: Tar kritik på ett bra sätt.
Virtala: Har du ekonomisk erfarenhet?
Erik: Nej, men vill lära mig.
Erik går ut.
Johanna Jarl och Fabian Wahlgren lämnar lokalen.
Rebecka: Går i ettan, tror att alla vi som söker denna post kommer göra ett jättebra jobb. Själv är
jag jättetaggad, har engagerat mig mycket, fått barjobb över sommaren. Var med och
organiserade tackköret. Jobbat mycket med Douglas (Klubbmästare) och Lukas (vice
Klubbmästare). Vill också få med alla gamlingar och ta in deras råd. Ska vara med i ARR
(mottagningen) i höst. Väldigt kul att vara med i MKM och vi är en härlig grupp människor. Vill
se MKM som en lika stor grupp då det funkat bra. Får inte gå ut över skolan. Vill ha ett fortsatt
samarbete med Fotogruppen, fler samarbeten över huvud taget. Driven och entusiastisk.
Virtala: Är du duktig på ekonomi?
Rebecka: Nej, inte direkt. Men vill lära mig.
Victor: Hur kompletterar du Klubbmästaren? Vilka egenskaper kan du bidra med?
Rebecka: Det ska nog gå bra, känner Klubbmästaren bra.
Alexander: Vad gör dig bättre än motkandidaterna?
Rebecka: Taggad, vill att det ska bli bättre.
Victor: Varför sökte du inte Klubbmästare?
Rebecka: Vill inte vara ansiktet utåt, men vill samarbeta med Klubbmästaren. Vill backa upp
och driva igenom saker.
Rebecka går ut.
Matilda kommer in.
Matilda: Har redan presenterat mig, så tror inte jag har så mycket mer att säga.
Victor: Hur kan du komplettera Lennart?
Matilda: Väldigt bra team, kommer kunna samarbeta bra.
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Christian Virtala: Är du duktig på eknonomi?
Matilda: Nej, men hade ansvar under tackköret. Vill gärna kunna lära mig.
Lukas: Vad gör dig bättre än dina medkandidater?
Matilda: Har bäst relation med Lennart.
Matilda går ut.
Diskussion.
Mötet går till val.
Matilda Carlson blir vald till Vice Klubbmästare.
Cim Nordling lämnar lokalen.
Sara Cecilia lämnar lokalen.
Victor lämnar lokalen.
Douglas lämnar lokalen.
5.9. Val av Näringslivsansvarig
Inga nomineringar. Valberedningen presenterar posten: Mycket bra post, givande att ta kontakt
med näringslivet.
Inga kandidater.
Posten bordläggs tills vidare.
5.10. Val av Studienämndsordförande
Kandidater: Matilda Schaffer.
Matilda: Går första året och tycker det är jätteviktigt med studiefrågor. Vill föra fram åsikter
som annars kan vara dolda, och tror därför att detta är en viktig post för alla.
Christian Virtala: Vad tycker du är mest intressant med posten?
Matilda: Att få vara budbärare av åsikter, och kul att träffa CSC-ledningen. Bra att få en bättre
relation med dem.
Matilda stiger ut.
Diskussion.
Matilda Schaffer blir vald till Studienämndsordförande.
5.11. Val av Idrottsnämndsordförande
Kandidater: Björn Lundkvist, Alexis Tubulekas.
Björn börjar.
Björn: Går i ettan, har hållit på med sport förut och vill göra idrottsnämnden mer synlig. Tycker
att vi behöver hålla på med sport mer, är nyttigt på många olika sätt. Vill skapa en grupp med
folk som ses och sportar.
Sanna Marklund: Vad gör du inom sportväg?
Björn: Klättrar och gymmar just nu.
Johan: Om du inte blir vald, vill du då ställa upp och kandidera till någon annan post?
Björn: Är mest intresserad av Idrottsnämnden.
Sofie: Vad vill du göra med nämnden?
Björn: Vill göra den mer synlig, kanske samarbeta med KN.
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Björn lämnar salen.
Alexis kommer in.
Alexis: Går i ettan, vi är några som styrketränar och klättrar och vill ha en Idrottsnämnd. Vill
tillföra något till engagemanget. Har sportat mycket och har en del nyttiga kontakter.
Sofie: Vad vill du göra med nämnden?
Alexis: Göra något typ varannan vecka eller varannan månad, kanske göra något utanför skolan.
Olika sporter som är lättillgängliga.
Virtala: Tror du att idrottsnämnden kan få samma struktur som andra nämnder?
Alexis: Absolut, det tror jag.
Alexis lämnar salen.
Diskussion.
Alexis Tubulekas blir vald till Idrottsnämndsordförande.
5.12. Val av Fotogruppsansvarig
Kandidater: Kyriaki Sarampasina.
Sara Edin berättar om nämnden och posten.
Kyriaki: Har ett stort intresse för foto, har fotat i fyra år ungefär. Har engagerat mig i
Fotogruppen och OL, gillar både att fota och redigera. Vill fortsätta samarbeta med MKM, men
också växa kunskapen och intresset inom gruppen. Vill att gruppen ska fota och växa själv.
Medlemmarna ska växa som fotografer.
Sanna Marklund: Vad har du haft för jobb?
Kyriaki: Har fotat i Boston bl.a.
David Nylander: Nu fotar gruppen mycket för MKM, tycker du det är bra?
Kyriaki: Fokus ska inte ligga på att fota pubar bara tycker jag.
Kyriaki går ut.
Diskussion.
Mötet går till beslut.
Kyriaki Sarampasina blir vald till Fotogruppsordförande.
5.13. Val av Spexmästare
Inga kandidater.
Nominering från Christian Virtala: Marcus Frisell. Tackar nej.
Nominering från Niklas Berg: Rickard Bergling. Tackar nej.
Nominering från Caroline: Mikael Kjellnäs. Tackar ja.
Mikael: Har snackat med Poya och Weinl och vill dra ihop något.
Weinl: Kommer du göra någonting?
Mikael: Ja.
Virtala: Hur påverkar detta din styrelsepost?
Mikael: Beror vad man gör det till, behöver inte bli tidskrävande. Tror det kan gå.
Mikael går ut ur rummet.
Diskussion.
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Mikael Kjellnäs blir vald till Spexmästare.
5.14. Val av Jämställdhets- och mångfaldsombud
Sofie Nilsson kandiderar till posten.
Sofie: Går tredje året, sitter som kassör just nu. Väldigt jämställdhetsintresserad, en hjärtefråga
för mig.
Ulrika: Har du velat kandidera tidigare till denna post?
Sofie: Inte direkt, men intresset väcktes nyligen.
Poya Tavakolian: Vad vill du ska förändras?
Sofie: Det är inte helt jämnt när det gäller andelen män/kvinnor (även om Media är bra), vill få
fler tjejer att söka.
Anton Warnhag påpekar: Viktig post för att undvika kränkningar och sådant.
Sofie lämnar rummet.
Diskussion.
Mötet går till val.
Sofie Nilsson blir vald till Jämställdhets- och mångfaldsombud.
5.15. Val av Studerandeskyddsombud
Kandidater: Sanna Marklund.
Sanna: Brinner för sektionen, älskar Media. Vill syssla med detta då jag även håller på med
liknande på THS. Kan vara en bra kombination.
Inga frågor.
Sanna lämnar rummet.
Diskussion.
Sanna Marklund blir vald till Studerandeskyddsombud.
Matilda Schaffer lämnar lokalen.
5.16. Val av Sektionslokalsansvarig
Kandidater: Adam Nyberg.
Adam: Går i ettan, har funderat på att söka till posten innan. META är en bra lokal och Media
ska ha sin bit av kakan. Sofforna håller på att förfalla, och det finns mycket sådant att förbättra.
Olof Lindman: Hur ser du på tekniken?
Adam: Vill ha en diskussion med dig, utnyttja ljud- och ljusteknikerns expertis.
Olof: Vet du vem Datas sektionslokalsansvarig?
Adam: Nej. Men vill gärna lära känna honom också.
Adam lämnar lokalen.
Diskussion.
Adam Nyberg blir vald till Sektionslokalsansvarig.
Sida 9 av 14

Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-05-14
5.17. Val av Sektionswaldner
Kandidater: Marcus Frisell.
Marcus: Går i ettan, älskar pingis och har spelat pingis på varje pub i princip. Vill göra något
roligt under mottagningen till exempel.
Inga frågor.
Marcus går ut.
Diskussion.
Marcus Frisell blir vald till Sektionswaldner.
5.18. Val av Sammankallande valberedare
Kandidater: Ulrika Andersson.
Ulrika: Har varit valberedare i ett år, kan bli mycket bra i och med den här nya motionen.
Ulrika lämnar salen.
Diskussion.
Ulrika Andersson blir vald till Sammankallande valberedare.
5.19. Val av 3-4 valberedare
Kandidater: Marcus Unander, Christian Virtala, Rickard Bergling, Jonathan Söderin.
Marcus: Har suttit i valberedningen sen i höstas och vill fortsätta med det. Är lätt att jobba med i
grupp och är alltid positiv.
Christian: Jobbar på THS heltid men har tid till detta. Vill söka p.g.a. motionen då jag vill följa
upp den. Vill inte vara ansvarig men vill stödja valberedningen den närmsta tiden som en mentor.
Rickard: Bra ingång i sektionen, vill stödja valberedningen. Känns skönt att jobba med Christian.
Ullis: Har du funderat länge på att söka till valberedare?
Rickard: Sen idag.
Jonathan: Har pratat mycket med Christian, vill hjälpa honom och göra valberedningen bättre.
Vill lära mig att intervjua och strukturera upp saker.
Kandidaterna går ut.
Diskussion.
Marcus Unander, Christian Virtala, Rickard Bergling och Jonathan Söderin blir valda till
valberedare.
Elvira Wiklund och Elin Lindahl lämnar lokalen.
5.20. Val av Internationell sekreterare
Kandidater: Caroline Arkenson.
Caroline: Kandiderar igen då jag inte känner mig klar, finns ingen riktig struktur i nuläget och
jag vill ändra på det.
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Ulrika: Kan du påverka THS International på något sätt? Mycket rörigt just nu!
Caroline: Ja, det bör helt klart förbättras. Kommer integreras mer.
Caroline lämnar salen.
Diskussion.
Caroline Arkenson blir vald till Internationell sekreterare.
5.21. Val av Medielabbets ordförande
Kandidater: Alexander Granskog (ej närvarande), Marcus Unander.
Marcus: Vi vill göra Medielabbet till en kreativ nämnd och göra om det till en sorts
medieteknisk pusselstuga.
Poya: Vill du vara med även om du inte blir vald?
Marcus: Ja, absolut.
Sofie: Vad vill du fokusera på?
Marcus: Jag och Mikaela vill försöka driva enklare kreativa grejer som inte kräver samma typ av
förkunskaper.
Marcus lämnar rummet.
Diskussion.
Marcus Unander blir vald till Medielabbets ordförande.
5.22. Fyllnadsval av Branschdagschef
Inga kandidater.
Posten bordläggs tills vidare.
Caroline Arkenson lämnar salen.
Yrkande från ordförande: Nytt extrainsatt SM för allt kvarvarande (förutom valen).
Mötet beslutar om ett extrainsatt sektionsmöte som kommer hållas inom kort.
5.23. Nominering av representant till THS valnämnd
Ulrika Andersson blir nominerad av mötet.
5.24. Presentation av ordförandekandidat(er), urnval i 10 dagar efter SM, valet publiceras på hemsidan
Kandidater: Anton Warnhag, Terece Skoog.
Kandidaterna presenterar sig själva.
Linn Lahtinen lämnar lokalen.
Ramiz Kisto lämnar lokalen.
Alexis Tubulekas lämnar lokalen.
Johan Kasperi lämnar lokalen.
Lisa Torekull lämnar lokalen.
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6. Beslutsärenden – Flyttas till det extrainsatta sektionsmötet
6.1. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
6.2. Fastställande av MKMs budget för nästkommande verksamhetsår
6.3. Fastställande av visionsdokument
7. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor
7.1. Motion om sektionsklädsel
Flyttas till innan valen.
Anton Warnhag presenterar motionen: I grunden finns det regler för hur en frack ska se ut o.s.v,
detta gör något åt det (se bilaga).
Caroline: Ska man inte byta ut ”ska” mot ”bör”?
Virtala: Kanske ”uppmärksamma”?
Fabian: Tycker det är olämpligt att skriva ”ska”. Bör inte stå ”osynlig för ordförande” heller.
Anton: Vi kan yrka om detta.
Sofie: Varför är punkten om ”bör” med över huvud taget?
Anton: Vi kan ändra det om ni vill.
Fabian: Finns det fler officiella utsmyckningar?
Anton: Nej, inte än, men öppnar upp för allmänheten. Går genom sektionen också när sådant ska
röstas om.
Caroline: Vad menas med studiesocial festlighet?
Anton: I min mening är du där för att representera sektionen.
Caroline: Tycker det är lite luddigt.
Christian Virtala: ”Ska” borde bytas ut mot ”bör” för då upplöser man alla problemen. Det ska
snarare vara uppmuntrande.
Diskussion.
Fabian föreslår ett ändringsyrkande: Ordet ”Ska” byts ut mot ”uppmuntras att” samt att sista
meningen i 13.1 ska strykas.
Anton Warnhag jämkar yrkandet.
Johan: Blir det inte jobbigt att hålla på och skriva in officiella utsmyckningar hela tiden?
Anton: Går inte att ha dem på ett annat ställe.
Johan: Tycker inte att det bör vara så detaljerat.
Caroline: Kan stå på hemsidan kanske?
Fabian: PM är inte bra tycker jag, inte för många dokument egentligen.
Anton: Inget bra system. Nämnder har haft det här hittills, men vill kunna göra det officiellt.
Sanna: Historiker kanske skulle lösa problemet?
Anton: Ja, men kan bli krångligt och det hela går muntligt vilket inte är optimalt.
Adam: Om man vill ha t.ex. Maskintekniks logga på ryggen?
Anton: Inget som hindrar dig egentligen i denna motion.
Johan: Exakta regler i ett reglemente känns inte bra tycker jag.
Fabian: Bilder då? Till den grafiska profilen? Tillägg i verksamhetsplanen?
Anton: Det kan vi göra. Ändringsyrkande?
Anton Warnhag yrkar för att vi tar bort punkt 13.3.7 i motionen.
Yrkandet godkänns av mötet.
Motionen med alla yrkanden godkänns av mötet.
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7.2. Motion om reglementesändring (Valberedningen)
Två motioner som handlar om valberedningen. Valberedningen kan inte följa reglementet i
nuläget till följd av att folk kandiderar för sent, bristande intresse o.s.v. Detta ändrar om stycket
för att underlätta arbetet. Inte funnits några riktlinjer alls, så därför behövs detta. I framtiden bör
det ej vara såhär detaljerat, utan bör ligga i något PM istället. Främst styrelsen och
nämndordföranden som bör ”påverkas” (valberedningen ska inte behöva intervjua
Sektionswaldner t.ex.).
Caroline: Vilka poster har du tagit bort?
Virtala: Revisorer, Internationell sekreterare, Jämställdhetsombud och Skyddsombud bland
annat.
Sanna: Intervjuer innan, marknadsföra kanske?
Virtala: Ja precis.
Virtala: Förorden är en rekommendation, valberedningen ska uttala sig om kandidaten så att det
blir en mer rättvis bedömning.
Diskussion:
Mikael Kjellnäs yrkar på att ta bort Mästercocken från listan.
Virtala: Folk utanför sektionen skrämmer vi bort. Detta är ett steg på vägen för att ge folk som
inte har möjlighet en chans.
Fabian: Mycket bra initiativ.
Caroline: En punkt där dessa ska intervjuas, en andra där man har i mån om tid (där ska de som
togs bort ligger med).
Virtala: Låter bra.
Susanne: Vad tycker valberedningen?
Ulrika: Det ser bra ut.
Virtala: Har tagit fram detta tillsammans med valberedningen.
Christian Virtala jämkar alla yrkanden.
Christian Virtala yrkar för att ta bort sista meningen ”Sammankallande valberedare…” och
lägga Ljud- och ljustekniker samt Mästercocken tillsammans med de borttagna posterna i en
egen lista.
Yrkandet godkänns av mötet.
Motionen med samtliga yrkanden godkänns av mötet.

7.3. Motion om reglementesändring (Valförberedelser)
Mycket lättare att förstå denna motion: den innebär att alla som ska kandidera till en av de
aktuella posterna ska skicka in sin kandidatur senast 20 dagar innan mötet. Vill helst inte att
detta ska stå uttryckligen, men måste vara så för att saker ska förändras.
Diskussion.
Anton: Problemet med 20 läsdagar är att det krockar med styrelsens regel för att skicka ut
kallelsen.
Sanna: Går det fortfarande att nominera folk?
Virtala: Ja, det påverkas ej.
Berg: Men det går inte att kandidera själv på plats?
Virtala: Jo, men bara om valberedningen inte mottar någon kandidatur i förväg.
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Virtala påpekar att det är olika mellan läsdagar och dagar.
Johan: Osäker kring dagarna… Också osäker kring kandidera-på-plats-regeln.
Virtala: Odemokratiskt om en person måste gå igenom en process men inte en annan. Så mest en
blockad för att det inte ska bli odemokratiskt.
Luff: Tror att detta är bra.
Virtala: Finns det något i stadgarna som säger emot detta?
Anton: Dagarna, men det går att lösa såklart.
Revisorerna föreslår att valet ska lysas X antal dagar innan ansökningsdag.
Virtala yrkar för att det ska stå 8 dagar innan sista ansökningsdag.
Fabian: Ändra i det befintliga reglementet?
Anton: Ja, varför inte?
Anton yrkar: 2.1.1 Ansökningsstopp.
Motionen med samtliga yrkanden godkänns av mötet.
Ordförande yrkar på matpaus.
Yrkandet godkänns.
Anna Evaldsson lämnar salen.
Charlotte Åbyhammar lämnar salen.
Christina Roman lämnar salen.

8. Diskussionsärenden
8.1. Diskussion om verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
8.2. Diskussion kring Branschdagen
9. Övriga ärenden
9.1. PM om Riktlinjer för Valberedningens arbete
9.2. Påminnelse om testamenten
9.3. Hederspriset
9.4. Diplom
9.5. Övriga frågor
10. Mötets högtidliga avslutande
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