Sektionsmöte 2009-11-24
1.0 Formalia
1.1

Mötet öppnas av Markus Målsäter

1.2

Markus Målsäter väljs till mötesordförande

1.3

Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare

1.4

Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.5

Mötet fanns behörigt utlyst

1.6

Föredragningslistan fastställs i befintligt skick

1.7

Inga adjungeringar gjordes

1.8

Inga entlediganden gjordes

1.9

Inga ärenden togs upp

2.0 Rapporter
2.1 Se bilaga till handlingar
2.2 Se bilaga till handlingar.
2.3 Inkomster hade ej varit redovisade, så resultatet var lägre än i verkligheten. I övrigt se
bilaga till handlingar.
2.4 Se bilaga till handlingar.
”Kommer sektionsavgiften att vara separat från kåravgiften?”: Antagligen
”Studiebevakning?” : det studienämnden håller på med.
2.5
2.5: NLG: kärngruppen har bildats. De har haft lunchmöten och kommit fram till att även om
de har en bra kärngrupp så behövs mer folk. Man har kontaktat företag, varit på Armada, tagit
reda på vilka företag som känner till Medieteknik och kollat upp om de är intresserade av oss.
Framför allt behöver NLG mer folk, intresserade kan skicka intresseanmälan till
info@medieteknik.com
2.6 Studienämnden: ser till att utbildningen håller hög standard, håller kontakt med lärare,
kursansvariga etc. Försöker att få utbildningen att funka så bra som möjligt. Studienämnden
funkar som ett diskussionsforum. De tar till information från studenter och löser uppgifter
tillsammans. Val av programansvarig student och vise studienämndsordförande kommer att
ske. Vi har kontakt med programansvarige lärare Nils Edlund.

”Är det ngt speciellt som har hänt”: mycket har hänt, tidigare har vi inte haft en fungerande
nämnd. Vi har tänkt mycket på om vi ska specialisera oss mer, men vi löste det genom att alla
hjälper varandra, för att få studienämnden att fungera har vi strukturerat upp den.
”Har ni fått studenter att bli kursansvariga?”: Det är det som är studienämndsordförandens
ansvar, att alla kurser har kursansvariga studenter. Just nu är det löst genom att lärarna får
välja ut egna.
”Man kan uppmana folk som sitter här. Det är bra att vara kursansvarig student, man får fram
sina åsikter”: ja, man får lunch och fika. Det är intressant eftersom det rör ens utbildning. Vi
ska se till att åsikterna kommer fram även under kursens gång och inte bara i slutet.
2.7: KBM: tackköret vart en succé. Saker fick fixas,t.ex. möbler som gick sönder etc. Baren
sålde bra, närmare 8900. Halloweengasquen hade 35 sittandes från olika sektioner plus folk
till efterköret.
2.8: Övriga:
Webbgruppen: De har haft produktiva möten. Snart ska de ta tag i den grafiska profilen.
Webbgruppen har pratat med Björn Hedin om att eventuellt göra detta till en individuell kurs
så man får poäng för det. Det finns fortfarande plats, intresserade kan kontakta Jonatan Dahl.
Hemsidan har även bytt webbhotell.
”När blir den klar?”: jubileumsveckan är vår första deadline då vi ska bli klara med
kärnfunktioner och grafisk profil.
Sektionslokalen: har haft möte med THS. Dessa kommer att ha möte med
lokalplaneringsenheten så vi fortsätter leta. Finns inget bra alternativ ännu.
Nuvarande sektionslokal: CLs ettan städar varje torsdag, av pubarna på tisdagar. På våren är
det nya Media ettan som städar. Behöver en ny grupp på tio pers för städningen mot belöning.
Det behövs verkligen. Torsdagar eftermiddag.
”Hur lång tid tar det från att ni hittar lokal tills vi kan flytta in”: osäkert, men så fort vi får
lokalen så går det snabbt.
”Kriterier?”: säkerhet, markplan, vi vill gärna ha en lokal där vi kan plugga, att vi ska få plats
där.
Sånglederiet: jobbar på mycket. De har varit på studiebesök (tror Dester). Dester tror att de
ska leka vidare. De ska bygga pub (Portos pepparkakspub). Bidra med pengar för att fixa
större hus. Det var val idag av ny översångledare.
QN: vi har haft 2 aktiviteter. 2 filmvisningar i reaktorhallen. Bra respons på det. Har inte
gjort så mycket inom QN som de önskat. Planerar en Vampire lounge kickoff. Mycket som
ska hända annars, kommer att rulla igång riktigt snart. Omstrukturering planeras. Planerar att
dra med sektionen på visning i Moderna museet.

Mottagningen: vi har fått mycket positiv respons. KTH bad SCB att göra undersökning om
vem som hade bäst mottagning och Medieteknik var bäst (95% av studenterna var positiva,
5% neutrala, 0% negativa)
Spexet: har haft ett möte hittills, så nu har vi människor. Ett möte ska planeras in i veckan.
Alla som vill gå med: kontakta oss via sektionens hemsida.
”Vad gör ni”: vi spexar. Men vi fokuserar nu på jubileet.
Idrottsnämnden och fotoklubben saknas.

Punkt 3: information.
3.1: Jubileumskommitén: har haft möten med Nils Edlund och lektor Leif. Många lärare är
intresserade. Vi har delat in oss i grupper, så det går bra nu. Behöver mer folk fortfarande för
specifika uppgifter. Skicka iväg intresseanmälan till jubel@medieteknik.org . Vi har en plan
nu.

3.2 Avskaffandet av kårobligatoriet: Malin berörde ämnet, men muffin saknades så folk fick
fylla i. Se styrelserapport.
”Kommer det att liga på samma pris för de som väljer att betala?”: som det ser ut nu så ja men
THS ska se över det så att det ska bli enklare att betala.
3.3: Datas erkännande: Data är försenade, Målis ringer dem. Erkännandet dokumenterat på
bl.a mötessekreterares iPhone.
Paus
4: bortlagda ärenden:
Axel Hammarbäck kandiderar till vice studienämndsordförande.
Sektionsmötet väljer Axel Hammarbäck till vice studienämndsordförande.
7.2: Rasmus Bengtsson lämnade in ett yrkande om att i 4e attsatsen av proposition om
införandet av Sekreterare skall ”Val av Informationssekreterare” ersättas med ”Val av
sekreterare” och tvärtom. Yrkandet godkändes av sektionsmötet.
Sektionsmötet antog propositionen om införandet av sekreterare i sin helhet, bortsett från den
ändring som Rasmus yrkade om.

Daniel Andersson lämnade in ett yrkande om att sätta fram punkt 7.1 om att förlänga
hallkontraktet med KTH-Hallen.
Sektionsmötet antog yrkandet.

Markus Målsäter föreslår tillägg till motionen för att utöka möjligheterna för att hitta pengar
från annat än sektionen.
Rasmus Bengtsson yttrar att idrottsnämnden ska utvärdera alternativa sätt att få in pengar och
använda sig av dem. Idrottsnämnden godtar yrkandet.
Sektionsmötet antog motionen om förlängning av hallkontrakt med KTH-hallen med
yrkandet som tillägg.

5.1 Tora Jansson kandiderar till posten som vice sektionsordförande.
Robin Merken lämnar in fullmakt över Kristoffer Thelenius till sekreterare.
Sektionsmötet väljer Tora Jansson till posten som vice sektionsordförande.

5.2 Punkten stryks i och med antagandet av propositionen i punkt 7.2.

5.3 Johanna Jarl och Lars Åkesson kandiderar till ÖPH, Rasmus Bengtsson kandiderar till
Eko-chef.
Sektionsmötet väljer Johanna Jarl och Lars Åkesson till ÖPH, Rasmus Bengtsson till Ekochef.

5.4 John Dester kandiderar till Övfersångledare
Sektionsmötet väljer John Dester till Övfersångledare.

5.5 Rasmus Bengtsson, Cecilia Thorsén och Johan Lundh Heinstedt kandiderar till fanbärare
samt vice fanbärare.
Sektionsmötet väljer Cecilia Thorsén som fanbärare och Rasmus Bengtsson som vice
fanbärare.

5.6 Lars Åkesson kandiderar till programansvarig student för högskoleingenjör.
Sektionsmötet väljer Lars Åkesson till programansvarig student för högskoleingenjör.

5.7 Fredrik Göthner och Fahad Wariurrah kandiderar till programansvarig student för
civilingenjör.
Sektionsmötet väljer Fredrik Göthner till programansvarig student för högskoleingenjör.

5.8 Fahad Wariurrah kandiderar till studerandeledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp per
PAS för civilingenjör och Anna Sandberg kandiderar till studerandeledamot i CSC:s
grundutbildningsgrupp per PAS för högskoleingenjör.
Sektionsmötet väljer Fahad Wariurrah till studerandeledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp
per PAS för civilingenjör och Anna Sandberg till studerandeledamot i CSC:s
grundutbildningsgrupp per PAS för högskoleingenjör.

5.9 Ludvig Bowallius kandiderar till QN ordförande.
Sektionsmötet väljer Ludvig Bowallius till QN ordförande.

6.2 Sektionsmötet beslutar om att bevilja ansvarsfrihet för förra läsårets styrelse.

6.3 Sektionsmötet beslutar om att godkänna redovisat resultat enligt revisorernas linjer.

7.3 Sektionsmötet beslutar om att Björn Hedin och Nils Enlund väljs som hedersmedlemmar i
sektionen.

7.4 Sektionsmötet antog propositionen om införandet av kommunikatör, webbmaster och
kommunikationsnämnd i sin helhet.

Punkt 1.6 val av webbmaster och val av kommunikatör införs

9.1.1 val av sekreterare:
Lina Höglund kandiderar till sekreterare.
Sektionsmötet väljer Lina Höglund som sekreterare.

9.1.2 val av kommunikatör
Hanna Pettersson kandiderar till kommunikatör
Sektionsmötet väljer Hanna Pettersson till kommunikatör.

9.1.3 webbmaster
Jonatan Dahl kandiderar till webbmaster.
Sektionsmötet väljer Jonatan Dahl till webbmaster.

