Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2014-12-01

Föredragningslista
Sektionsmöte 2014-12-01, 17:15
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Robin Palmberg öppnar mötet klockan 17.16
1.2. Val av mötesordförande
Robin Palmberg valdes till mötesordförande
1.3. Val av mötessekreterare
Maja Gidlund valdes till sekreterare
1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
Matilda Carlson och Fredrik Spansk valdes till justerare av tillika rösträknare
1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse utgick onsdagen den 29 oktober, i enlighet med stadgan
SM beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
1.6. Fastställande av föredragningslista
SM beslutar
att fastställa föredragningslistan
1.7. Adjungeringar
SM beslutar
att adjungera John Turesson
1.8. Entlediganden
1.8.1 Internationell Sekreterare
Mötesordförande informerade om varför Internationella Sekreteraren vill
bli entledigande. IS förklarade att hon ska ta studieuppehåll för att arbeta
på kåren.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
Ingen diskussion.
SM beslutar
att entlediga Tove Johansson från posten Internationell
Sekreterare
Mötesordförande yrkar på att inför punkt 8.13 Fyllnadsval av Internationell
sekreterare.
SM beslutar
att bifalla mötesordförandes yrkande
1.8.2 Fotogruppansvarig
Emma förklarade varför hon vill entledigas, för att hon fått en post i
styrelsen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
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LS uttryckte sina tankar kring entledigande, att man inte ska entlediga
poster hit och dit, men att detta är en skälig anledning.
SM beslutar
att entlediga Emma Klint från posten Fotogruppsansvarig
Ett yrkande har inkommit från Emma om att lägga till punkter 8.14
Fyllnadsval av Fotogruppsansvarig och att öppna upp punkten.
SM beslutar
att bifalla Emmas yrkande
1.9. Anmälningsärenden
Inga
2. Rapporter
2.1. Sektionsstyrelsen
Mötesordförande informerade om att styrelsen bland annat arbetat med att knyta
kontakt med DTU masterutbildning samt kemisektionen på KTH.
2.2. Näringslivsgruppen
LNK informerade om att LU och LNK har arbetet för att bredda Medietekniks
nätverk inom branschen ljud, ljus och bild, samt delar som berör Content
Marketing.
2.3. Studienämnden
PAS informerade om att arbetet varit upp och ner. Studienämnden har suttit med
på möten med ledningsgruppen. Sedan håller CSC på att, i samråd med
studienämnden, ta fram en ny master.
2.4. Klubbmästeriet
Klubbmästare informerade om att klubbverksamheten rullar på bra. Tentapuben
var lyckad. Klubbmästeriet kommer att ta in nya aspiranter i januari och
december. Nu väntas ett arbete med bokföring och översikt av ekonomin.
2.5. Kommunikationsnämnden
Kommunikationsordförande informerade om att arbetet rullar på som vanligt, De
har påbörjat ett projekt med kårbokhandeln samt varit i kontakt med OL om att
göra en podcast. De har också fixat loggor till nämnder och ska uppdatera text
och bild på vår hemsida.
2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen
Fotogruppensansvarig informerade om att fotogruppen har fotat pubar och
gasquer samt att de gärna vill köpa in ny utrustning. De har också fått ett externt
uppdrag där de ska filma och fota.
Sektionslokalansvarig informerade om att de håller på med skylten fortfarande,
resultatet kommer att presenteras på hemsidan idag eller imorgon.
Valberedningen informerade om att de arbetat med SM2. De hoppas på att de
kommer att väljas tre nya valberedare och att de planerat inför en överlämning.
Valberedningens fokus inför SM3 är personlig utveckling.
Jubiléets projektledare informerade att hon har rekryterat en kommitté och att de
på torsdag kommer att medverka på torsdagpuben. De har också planerat inför
våren med utformningen och den 28 mars och 25 april kommer två event äga
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2.7.

rum.
Qulturnämndsordförande informerade om att nämnden rullar på som vanligt.
Spexmästeriet har gycklat och spelat in en film för Confession Booth
Sektionswalder har fixat 20 nya pingisrack och 144 nya pingisbollar. Tyvärr har
alla saker redan börjat gå sönder, sektionswalder ska undersöka och
omstrukturera det.
Idrottsnämndordförande informerade om att allt tuffar på som vanligt, de har haft
bra med deltagare på innebandyn. Sedan måste de hitta stipendier och
sponsorer inför våren för att fortsätta.
Övriga rapporter
2.7.1. THS
Aman presenterade sig själv. Han är näringslivschef på kåren och finns som stöd
för oss studenter. Aman informerar att ordförande entledigades på sin post. Nye
ordförande är Cecilia Molinder och vice ordförande Lisa Wolfart. Posten CFU är
vakant, man har lyst val som stänger den 7 december. Man skickar sin ansökan
till valberedningen. 15 december är valet. Cecilia Friström frågade om posten
bara är ett halvår, Aman svarade nej då den är kalenderår och då sitter man ett
helt år.
Aman informerade om arbetsmarknadsenkäten, ATEK, som handlar om vad man
tycker om företagen som profilerar sig på KTH. Den kommer att skickas ut till alla
THS-medlemmar, Aman ber alla svara på den då den kommer hjälpa oss
studenter på en lokalnivå samt på en central nivå. Sedan är Cocktail-partyt
ändrat till den 28 mars.

3. Information
3.1. Sektionens dag 2
Mötesordförande förklarade innebörden av vad Sektionens dag 2 är – en dag för
alla som vill engagera sig i sektionen senare under terminen. Ett preliminärt datum
är satt den 28 januari. Nämnder kommer att få ställa ut och därmed öka
deltagandet. Cecilia F frågade hur Sektionens dag 2 kommer att spridas.
Mötesordförande förklarade att hemsidan är den primära kanalen och sedan
kommer information att spridas via sociala medier.
3.2. Avtack till funktionärer
Vice Ordförande läser upp vilka funktionärer som ska tackas av och kallar fram dem
till scenen. Därefter mottar de varsin medalj för sina insatser som funktionärer på
sektionen.
4. Bordlagda ärenden
4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 13/14
Mötesordförande informerade om att alla dokument inte är klara. Ett yrkande har
inkommit från mötesordförande att bordlägga punkten.
SM beslutar
att bordlägga punkten
4.2. Fyllnadsval av Näringslivsansvarig
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Kandidat: Christian Abdelmassih
Valberedningensordförande förklarade innebörden av ett fyllnadsval.
Christian A presenterade sig, han läser andra året. Christan A märkte ett faktum
när han började sina studier på KTH - att medieteknik är en luddig utbildning. Det
märks på oss studenter. Det Christian A tror att det beror på är att vi inte har en
tydlig näringslivsförankring. Enligt Christian bör studenter arbeta mot ett tydligare
mål. Han tycker att MKM ska ha företagspubar samt att vi borde ha mer
lunchföreläsningar, det ger företag en chans att marknadsföra sig.
Terese Skoog frågade hur Christan A ser på ett samarbete mellan projektledaren
för Branschdagen och Näringslivsgruppen. Christan A svarade att man ska skilja
på grupperna. Näringslivsgruppen ska leda branschdagen, men de kan självklart
hjälpa varandra. Cecilia F frågade hur Christian A ser på samarbete med THS
och andra sektioner. Dels kommer andra sektioner och THS att vägleda Christian
A men också kommer det att hjälpa studenterna generellt. Christian Virtala
frågade hur Christian A ser på att han bara sitter ett halvår samt vad som är
Christian A fokus är. Christian A förklarade att i och med att vi inte har en
organiserad grupp idag ska han få den att fungera, sedan nämnde han också att
nu vid start kan han inte vara fullt aktiv då han har andra åtaganden.
Terese frågade hur han tänker kring Näringslivgruppen. Christian A vill att
medlemmarna ska vara engagerade och villiga att arbeta, därför anser Christian
A att det borde vara någon typ av intagning. Cecilia F frågade hur gruppen ska
arbeta. Christan A tänker sig att de ska arbeta för att stärka relationen till företag
och ordna för aktiviteter för våra studenter. Alexandra Runhem frågade varför
han vill satsa på föreläsningar, Christian A förklarar att det ger företag ett tillfälle
att marknadsföra sig på en större skala. Sedan bestäms aktiviteterna av
medlemmarna och inte bara av Christian själv. Erik Dahlström frågade hur
Christian A ska arbeta för att sprida en generell bild av Medieteknik och förklarar
hans personliga erfarenhet kring vårt program. Christian A förklarade att
Medieteknik är en miljö där entreprenörer och utvecklare kan arbeta i samma
miljö. Det finns ett större spann av yrken, och detta kommer näringslivsgruppen
att arbeta med så att vi kan definiera oss själva. Cecilia F frågade igen hur de
ska arbeta i gruppen. Christian A förklarade att näringslivsgruppen kanske
behöver en illustratör, alla borde ha olika roller och att man kanske borde ha en
vice ordförande.
Christian Abdelmassih lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Christian Abdelmassih till Näringslivsordförande
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Åsa Linder lämnar salen tillfälligt, Viktor Ceder lämnar salen tillfälligt och kommer
tillbaka. Christian Abdelmassih kommer tillbaka.
5. Beslutsärenden
6. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor
6.1. Motion om ändring av Internationell Sekreterare*
Axel Hultman förklarade motionen, att posten i nuläget är väldigt begränsad i sin
beskrivning och därmed vill man ändra dess beskrivning vilket resulterar i att man
frigör posten. Mötesordförande förklarar att styrelsen inte skrivit ett motionssvar för
att en i styrelsen har skrivit motionen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
Ingen diskussion
SM beslutar
att bifalla motionen om ändring av Internationell Sekreterare
6.2. Motion om att starta sektionsprojektet “METAspelet”*
Erik D förklarade motionen, de vill göra ett sektionsprojekt för Medieteknik och
Datateknik. Erik D och John Brynte Turesson, från Datateknik, ska vara
projektledare och sedan ska de ha undergrupper för att skapa ett spel, liknande
Mediespexet.
LS läste upp styrelsens motionssvar. Poya Tavakolian frågade varför projektet ska
vara en del av sektionen, Erik D förklarade att de bett om budget från både
Medieteknik och Datateknik. Christian V frågade vad pengarna ska gå till. Erik D
förklarade att de ska gå till evenemang, de vill förse deltagarna med dryck och
snacks för moralens skull. Marcus Frisell frågade om de skickat en likadan motion
till Datateknik, Erik D svarade att Datateknik kommer att ta upp motionen under
Övrig punkt. Maja Gidlund frågade varför de ska ha en annan budget än övriga
nämnder och vad en större kostnad för detta projekt kan tänkas gå till. Erik D
förklarade att om de går i underskott ger de tillbaka pengarna till sektionen.
Exempelvis kan kostnaderna tänkas vara oförutsedda utgifter som lokalkostnader.
Caroline Lindström frågade att tanken med ett Hackaton är väl för intresset skull
och inte för att man ska få saker. Erik D förklarade att han kan tänka sig att äska
pengar om det är sektionens vilja. Poya frågade om några pengar kommer att gå till
arbetet eller bara till fika. Erik förklarade att de inte vet än, det är en
inlärningsprocess från deras sida också. Cecilia F frågade om de kollat sponsor för
projektet. Erik D svarade att Metaspexet hittade det, så kanske finns sponsorer att
hitta. Beatrice Hallmark nämnde att det är bra att projektet går under sektionen,
samt tycker att det är en bra idé att det går under Medielabbet. Erik D förklarade att
syftet är att göra ett riktigt spel, sedan är medielabbet inte till för att främja
samarbetet mellan Medieteknik och Datateknik, vilket projektet är. LS undrade hur
de ska lösa problemet med att John inte är medlem, Johan svarade att han då blir
medlem. Fredrik Spansk frågade hur det blir om inte någon part ställer upp.
Mötesordförande förklarar att bara en sektion har projektet då. Erik D förklarade att
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de prioriterar samma delaktighet från Datateknik och Medieteknik.
Christian V tar upp att budgeten är ett problem, nämner att det är svårt att tänka
förebyggande, men yrkar på att ändra budgeten till densamma som alla nämnder
får och sedan får de äska pengar. Caroline frågade om Datateknik ger mer eller
mindre. Erik D förklarade att de ger tillbaka mellanskillnaden samt att de begärt lika
mycket pengar från Datateknik. Poya nämnde att han inte förstår varför det bör vara
ett eget projekt. Erik D förklarade att projektet är årsomfattande och därmed inte bör
jämföras med ett projekt inom sektionen eller mellan nämnder. Caroline frågade om
Datateknik också kommer att öronmärka sina pengar, Viktor Ceder förklarade att de
också öronmärker deras pengar. Christian V anser att det bör vara ett projekt och
att man därmed bör ha en tydlig ledare. Olivia Bengtsson tycker det är en väldigt
bra satsning, bra marknadsföring för Medieteknik. Carolina Ring frågade hur de kan
veta att så många vill vara med. Erik D förklarade att han kollat runt och funnit ett
stort intresse, folk med erfarenhet eller intresse. LNK läser upp Medielabbets
beskrivning och frågade igen varför projektet inte passade under Medielabbet, Erik
D förklarade att det var Medielabbets ordförande som inte tyckte det passade.
SM beslutar
att bifalla Christians V yrkande
att bifalla motionen efter Christians V yrkande
6.3. Proposition om ändring i reglementet rörande beslutsmässighet*
Mötesordförande förklarade skillnaden mellan proposition och motion samt
propositionen och dess syfte.
Christopher Lindström frågade efter en mer detaljerad förklaring. Mötesordförande
förklarade att idag kan två ledamöter fatta beslut helt ensamma, vilket inte är bra.
Arvid frågade vad presidiet är, mötesordförande förklarade att det är ordförande,
vice ordförande och kassör. Ett yrkande har inkommit från Erik Forsberg om att
ändra från “minsta” till “minst”. Ett yrkande har inkommit från Sara Norrby om att
ändra från “styrelsens” till “styrelsens medlemmar”.
SM beslutar
att bifalla Eriks F och Saras yrkande
att bifalla motionen efter dess yrkande
Tove Johansson, Erik Dahlström och John Brynte Turesson lämnar för dagen
6.4. Proposition om ändring i reglementet rörande adjungeringar*
Mötesordförande förklarade innebörden av propositionen.
Terese undrade vad som händer om vi vill gå tillbaka till så vi har det nu. LS
förklarade att även om vi tar bort punkten nu kommer vi behöva göra ytterligare
förändringar då det dikteras under SNO:s postbeskrivning. Cecilia F undrade vart
ansvaret ligger. Mötesordförande förklarade att det ligger på ledamöterna. Christan
V frågade om han uppfattat propositionen rätt och beskriver den kortfattat. LS
förklarade att SNO går på ledningsgruppen möten men inte styrelsemötena.
Christan V ger kritik mot propositionen, att den borde förklaras mer ingående samt
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dess syfte borde beskrivits mer detaljerat.
SM beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet
7. Diskussionsärenden
7.1. Bokningar av meta, samboendeavtalet*
Mötesordförande informerade om att Medieteknik håller på att skriva på ett nytt
samboavtal med Datateknik. Mötesordförande förklarade att det handlar om
bokning av Meta samt går igenom bokningsprioriteringen. Viktor C nämnde att han
inte tycker att Meta ska få bokas i enskilt bruk. Christian V håller med, han jämför
det med kåren och deras prioritet, sedan tycker han att Medieteknik och Datateknik
i sådant fall ska få pengar. Emma Klint undrade om sektionsprojekt ligger under
samma kategori som sektionsnämnderna, mötesordförande svarade ja. Matilda
Carlson undrade om det ens är möjligt att få igenom punkten då alla medlemmar
alltid har tillträde. Viktor C förklarade att medlemmar alltid har tillträde men att de
ska visa hänsyn samt att ordförande kan stänga lokalen vilket medför att reglerna ej
gäller.
Mötesordförande förklarade punkt 2. Emma nämnde att definitionen är svår.
Christian V uttryckte att han inte förstår vad frågan gäller och vad vi ska diskutera.
Cecilia E förklarade att det gäller om man ska få boka Meta i enskilt bruk under
särskilda villkor. Viktor C informerade, som sektionslokalsansvarig, att när de får in
en förfrågan så blir man hänvisad till dess nämnd. LS frågade om det upplägget
fungerar bra i dagsläget, Viktor C svarade att det fungerar bra. Terese frågade vem
som avgör vad vid oklarheter. Mötesordförande förklarade att det är
sektionslokalsansvarig samt ordförande. Josefine Lindqvist frågade om man får
boka Meta under tentaperioder, Viktor C förklarade att med vårt nuvarande
samboavtal får man inte boka Meta under tentaveckan.
Alexandra Runhem, Linnea Holm och Viktor Ceder lämnar salen tillfälligt.
Mötes ajourneras i 40 minuter för middag.
Alexandra Runhem, Åsa Linder, Linnea Holm och Viktor Ceder kommer tillbaka, Ariel Rova
Blomqvist och Christian Abdelmassih lämnar för dagen.
8. Valärenden
8.1. Val av Webmaster
Kandidat: Marcus Frisell
Ett yrkande från LS har inkommit om fri nominering.
SM beslutar
att bifalla yrkandet om fri nominering
Marcus presenterade sig. Han läser tredje året och har gjort hemsidor förr, bland
annat Melodias. Marcus skickade inte in någon kandidatur för att han var osäker på
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vad posten innebär, men nu vet han och vill söka posten efter samtal med förra
Webmaster. Marcus har arbetet som webbutvecklare på företag tidigare.
Terese frågade vad Marcus tycker om hemsidan idag, Marcus förklarade att han
tycker den är jättebra. Arvid frågade om Marcus ser något han kan förbättra med
den, Marcus svarar att hans primära uppgift är att underhålla den. Disa öppnade
diskussion om vem som ansvarar för att information på engelska ska finnas,
mötesordförande svarade att det är något man bör undersöka.
Marcus Frisell lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Marcus Frisell till Webmaster
Marcus Frisell kommer tillbaka.
8.2. Val av Ljud- och Ljustekniker
Kandidat: Andreas Bergsten
Andreas presenterade sig. Läser första året och är väldigt intresserad av ljud och
vill arbeta med något större - som att fixa ljudet i Meta. Är intresserad av teknik.
Olof Lindman undrade hur Andreas ser på samarbetet med Datasektionen samt
vad Andreas har för visioner. Andreas förklarade att ett samarbete med någon
annan sektion vore intressant. De visioner Andreas har är bland annat att man
behöver ändra hur bordet på catwalken ska se ut samt hur ljudet ska hanteras. Han
poängterar dock att det är svårt att ha en vision utan en klar budgetöversikt. Terese
frågade vad Andreas har för tidigare erfarenheter, Andreas svarade att han i
högstadiet hjälpte till med ljudet i en föreställning samt att han i gymnasiet forskade
i ljud.
Andreas Bergsten lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Andreas Bergsten till Ljud- och Ljustekniker
Andreas Bergsten kommer tillbaka.
8.3. Val av Öfversångledare
Kandidat: Emil Erlandsson
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Emil presenterade sig. Läser andra året och brinner för att sångleda och vill
utveckla nämnden och eftersträvar en större grupp med bättre sammanhållning.
Emma frågade hur Emil ser att sitta på två poster samtidigt. Emil svarade att det blir
vad man gör det till och att posterna inte kommer påverka varandra. Glenn undrade
hur många som är med i nämnden idag, Emil svarade ungefär 25 stycken. Arvid
frågade vilka aktiviteter Emil har i åtanke för nämnden. Emil förklarade att han vill
ha något stående gyckel för Schabraket, sedan att det vore kul att påbörja ett
samarbete med andra sektioner. Poya undrade hur man konkret ska ändra
engagemanget i gruppen. Emil förklarade att man som grupp inte alltid behöver ses
och sångleda utan kan göra andra aktiviteter som är roliga och relaterade till folks
intressen.
Emil Erlandsson lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Emil Erlandsson till Öfversångledare
Emil Erlandsson kommer tillbaka.
8.4. Val av Öfverphöseriet
Kandidater: Sara Norrby, Jonathan Söderin, Björn Lundkvist och Kyriaki
Sarampasina (Kicki).
Ett yrkande från LNK har inkommit om fri nominering
SM beslutar
att bifalla LNK:s yrkande
Sara Norrby, Jonathan Söderin och Kyriaki Sarampasina lämnade salen.
Björn presenterade sig. Läser tredje året och har tidigare varit med i mottagningen nØllan, RSA-medlem och RSA-chef. Brinner för mottagningen och har en bra
överblick över den.
Emma frågade vad Björns tankar är kring RGBSW. Björn förklarade att det är ett
bra projekt, det är en fantastisk chans för studenter att få utveckla sitt egna projekt.
Idag har man infört en producent med stor press. Om intresse finns vill Björn dela
upp det ansvaret och sedan vill han skala ner på filmer så att det inte tar så mycket
tid. Han vill fokusera mer på framträdandena. Alexandra frågade om Björn har
några relevanta erfarenheter kring EKO. Björn svarade att han inte har några
erfarenheter, förutom att han på gymnasiet var ekonomiansvarig i elevrådet. I
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samtal med Robin, före detta EKO, är han införstådd i rollen och säker på att han
kommer klara av den. Glenn frågade om Björn har några idéer över hur man ska få
färre personer av nØllan att hoppa av mottagningen. Björn förklarade att han vill
fokusera på tre punkter: Första är att skapa en sammanhållning i phöseriet i sin
helhet, man bör påbörja ett bra samarbete innan mottagningen under våren och
sommaren. Detta kommer att spegla av sig på nØllan tror Björn. Andra är för folk
som är intresserad av mottagningen men inte är med phöseriet, man borde utnyttja
det! Att skapa en sektionspub var ett steg i rätt riktning men man kan göra mer.
Björn vill gå igenom alla olika event i mottagningen och specificera dess syfte.
Tredje är kommunikationen med andra sektioner, svårt att få det att fungera på
grund av traditioner. Det har exempelvis blivit mycket krockar mellan Medieteknik
och Datateknik, vilket Björn tror beror mycket på bristande kommunikation. Björn vill
ge gruppcheferna mer ansvar till att hålla en bra kommunikation med Datateknik.
Poya undrade vilka egenskaper Björn saknar som han vill se i de andra två i
öfverphöseriet. Björn förklarar att han behöver någon som är eftertänksam och
bromsar upp, sedan någon som är bra på att ha kontakt med näringslivet. Överlag
vill han ha ärliga människor och som alla är en lagspelare. Cecilia F undrade vad
som är viktigast i ett samarbete. Björn förklarade att det är bra samanhållning,
sedan att man ska kunna hålla en ärlig diskussion samt kunna visa hänsyn. Terese
frågade hur Björn är som ledare. Björn förklarade att hans främsta styrka är
förmågan att lyssna på andras åsikter, sedan är han målmedveten och driven. Poya
undrade hur bra Björn är på att hantera konflikter. Björn förklarade att han är bra,
håller sig lugn och kan kompromissa. Marcus undrade om de som är
sektionsmedlemmar förväntas hålla samma regler emot nØllan under en gasque i
mottagningen, Björn förklarade att man då ska informera om mottagningens regler.
Christian V undrade vad som utgör en dålig ledare, Björn förklarade att en dålig
ledare är självgod och tänker utifrån sig själv när man tar beslut. Erik undrade vad
Björn lärt sig som gruppchef. Björn förklarade att han fått en bra överblick av
mottagningen, sedan att han lärt sig att lyssna på gruppmedlemmar och ta till vara
på tankar och idéer.
Jonathan Söderin kommer tillbaka, Björn Lundkvist lämnade salen.
Jonathan presenterade sig. Läser tredje året och vill fokusera på att ÖPH ska
fungera mer som en brygga mellan mottagningen och sektionen. Idag är
mottagningen väldigt stor vilket skapar ett problem om man inte kommer med i
mottagningen.
Christian V frågade vad Jonathan anser är en dålig ledare, Jonathan förklarade att
det är en person som inte kan medge att den har fel samt inte kan ta en diskussion.
Emma frågade vad Jonathans tankar är kring RGBSW. Jonathan förklarade att,
efter samtal med Christian V, det är ett bra tillfälle att få in sektionen mer. Idag
väljer ÖPH ut färgerna, men det kanske kan beställas som ett projekt av
Medielabbet istället. Christopher frågade vad man bör göra med
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exkluderingskänslan. Jonathan förklarade att man dels kan arbeta mer med
RGBSW sedan att nämnderna ska få vara med mer och synas i mottagningen, man
kanske kan ha en sektionsgasque. Man bör ha en öppen diskussion med alla olika
nämnder, se över aktiviteterna och se om man kan få in någon nämnd där. Poya
undrade vilka egenskaper Jonathan ser hos de andra medlemmarna i ÖPH.
Jonathan förklarade att han tycker det är bra att alla andra varit med olika grupper i
mottagningen och att alla ska vara kapabla till att ha en öppen diskussion. Cecilia F
frågade vad Jonathan tycker är viktigaste för samarbetet i ÖPH. Jonathan svarade
framförhållning, struktur och öppen diskussion. Alexandra undrade vad Jonathan
tagit med sig som KPH-chef. Jonathan svarade lärdomen om att vara i en ledarroll,
sedan att ta positiv och negativ kritik samt på vilket sätt man ska presentera en idé
för att få med alla i gruppen. Han belyser att det är viktigt att ha samma mål och
man ska kunna lita på varandra. Glenn frågade vad Jonathan ser på avhopp av
nØllan och hur de ska vara med längre. Jonathan förklarade att detta mest rör sig
om det två sista veckorna när skolan drar igång och att det inte ska kännas
påtvingat om man vill satsa på skolan dessa veckor. Terese undrade hur Jonathan
är som ledare och vilka egenskaper hos andra som kompletterar honom. Jonathan
förklarade att han är äldst av fem bröder och är van att vara en rollfigur. Han tror på
tillförlitlighet och att man ska kunna ha en öppen diskussion samt att man ska
kunna medla. Marcus undrade hur Jonathan ser på saken om att andra
sektionsmedlemmar ska följa reglerna under mottagningen. Jonathan förklarade att
man får förklara vilka regler som gäller och att samma regler gäller för dem förutom
frack och schmeck.
Sara Norrby kommer tillbaka, Jonathan Söderin lämnade salen.
Sara presenterade sig. Läser fjärde året och hennes tanke är att få en större
variation av aktiviteterna så att fler studenter deltar. Vilka aktiviteter det gäller bör
baseras på ettans utvärdering av mottagningen, Sara understryker att det är viktigt
att få input från de studenter som inte gillade mottagningen. Av hennes tidigare
erfarenheter som gruppchef lärde hon sig att vara en ledare. Hon berättar att hon är
med i Studs, där har hon lärt sig hur man säljer och kontaktar företag, en erfarenhet
hon kommer utnyttja i mottagningen.
Christopher undrade om Sara har tid i och med Studs. Sara förklarade att det är en
kurs och kommer därmed inte att ta mer tid än normal studietakt. Emma undrade
hur Sara ser på utvecklingen av RGBSW. Sara förklarade att det är upp till de nya
studenterna hur de vill utforma det och att det inte är nödvändigt att det är ett stort
projekt utan det får de nya eleverna bestämma själva. Christian V undrade vad som
utgör en dålig ledare. Sara förklarar att det är en person som inte kan lyssna eller
känna av läget. Sedan att man inte bör vara för envis utan ödmjuk för andra idéer
och tankar. Cecilia F frågade vad Sara tror är viktigast i ÖPH samarbete. Sara
förklarade att gruppen bör komplettera varandra och hjälpas åt. Öppen
kommunikation är viktigt samt att man ska prata om saker på ett konstruktivt vis.
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Christopher frågade efter ett konkret exempel på hur man kan involvera de som inte
kommer med i phöseriet. Sara förklarade att fler personer som är aktiva i sina
nämnder ska få vara med och delta men under samma regler som phöseriet.
Cecilia F undrade hur ÖPH ska vara. Sara förklarade att ÖPH ska vara ett bra stöd
och bollplank för gruppcheferna. Erik undrade vilka egenskaper Sara ser hos sina
andra medlemmar i ÖPH, Sara förklarade att hon är bra på de administrativa
bitarna men behöver någon som håller låda under mottagningen. Någon som är
mer karismatisk.
Sara Norrby lämnade salen, Kyriaki Sarampasina kommer tillbaka.
Kicki presenterade sig. Läser tredje året och har från start varit aktiv i sektionen och
THS. Kicki var fast i mottagningen redan efter första året. Hon var INPHO andra
året och INPHO-chef tredje året. Kicki har erfarenhet och banbrytande tankesätt.
Som gruppchef fick hon en större inblick i vår och andras mottagning. Kickis styrkor
är att hon är driven, strukturerad och innovationsrik. Kickis svagheter är att hon lätt
hänger upp sig mycket på detaljer samt så vill hon öva på att prata naturligt inför
många personer. Därför skulle hon passa bäst med någon med pondus men med
samma vilja och mål som Kicki. Kicki vill stärka företagskontakten vilket är viktigt för
nØllan samt så gynnar det phöseriet om det går att ordna sponsring. Kicki vill
samarbeta mer med nämnderna, på det viset visar vi upp vad sektionen har att
erbjuda samt så kommer nØllan komma in på sektionen på ett mer naturligt vis. I så
fall kommer man få in de som blev exkluderade från mottagningen. Exempelvis
skulle idrottsnämnden kunna ha en turnering i fotboll under mottagningen. Kickis
vision är att nå en större målgrupp. Mottagningen är väldigt fokuserad på att leka
med nØllan, vi behöver bredda mottagningen med seriösa inslag som är
studiemotiverade. Exempelvis kan man ha tema-veckor om karriär eller
utomlandsstudier. Man kan ha ett samarbete med näringslivsnämnden, exempelvis
ha ett mingel efteråt och därmed nå en bredare målgrupp. Kicki vill fokusera på
phöseriet, vilket ska bli mer personligt, givande och lärorik. Man ska inte isolera
grupperna utan ta vara på phöserimöterna. Grunden ligger i mångfald. Bredda
mottagningen, öka mångfalden, öka samarbetet mellan nämnder och stärka
kontakten mellan företag. Bredare mottagning mellan nØllan, sektionen och
phöseriet.
Christian V undrade vad en dålig ledare utgör, Kicki förklarade att det är en person
som inte är engagerad och inte styr upp något. Josefine undrade om Kicki vill lägga
till saker och vad hon vill se över, Kicki förklarade att mottagningen är väldigt
enkelriktad. Emma undrade hur Kicki ser på utvecklingen av RGBSW. Kicki
förklarade att genom åren har det blivit en seriös produktion och att det är upp till
den som driver projektet och gruppen hur de vill ha det. Kicki gillar att RGBSW är
med och förklarade att om projektet blir för stort kanske man ska ha projektet lite
mer utanför mottagningen. Christopher frågade hur man kan motverka
exkluderingskänslan. Kicki tror på att få med nämnderna i mottagningen, då
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kommer man i kontakt med alla. Marcus undrade om övriga sektioner också ska
följa mottagningens regler. Kicki förklarade att vi går åt hållet att vi gillar frack och
schmeck men att vi inte är födda i det, man får ha en kommunikation med
nämnden. Terese frågade hur Kicki är som ledare och vilka egenskaper som
kompletterar Kicki. Kicki förklarade att hon är resultatfokuserad, och att man då ska
våga ge och ta konstruktiv kritik. Personer som kompletterar Kicki är någon med
pondus och en som är villig att lägga ner lika mycket tid som hon själv. Cecilia F
frågade vad som är viktigt för samarbetet i ÖPH. Kicki svarade ärlighet, bra
kommunikation samt att man finns där för varandra.
Kyriaki Sarampasina lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Björn Lundkvist, Jonathan Söderin och Sara Norrby till
Öfverphöseriet
Alexandra Runhem, Linnea Granlund, Norbert von Niman, Olivia Bengtsson,
Vivian Zhang, Petra Olsson, Isabelle Hallmark, Andreas Bergsten och Anton
Martinsson lämnar för dagen. Christopher Lindström, Poya Tavakolian och Kyriaki
Sarampasina lämnar salen tillfälligt och kommer tillbaka. Sara Norrby, Jonathan
Söderin och Björn Lundkvist kommer tillbaka.
8.5. Val av Qulturnämndsordförande
Ett yrkande har inkommit från Mathilda att öppna upp för fri nominering.
SM beslutar
att bifalla Mahildas yrkande
Cecilia E yrkar på att bordlägga valet
SM beslutar
att bordlägga valet inför nästkommande SM
Linnea yrkar på en fem minuters paus.
SM beslutar
att bifalla Linneas yrkande
Alexandra Runhem, Linnea Granlund, Norbert Von Niman, Olivia Bengtsson, Vivian
Zhang, Petra Olsson, Isabelle Hallmark, Andreas Bergsten och Anton Martinsson
lämnar för dagen. Christopher Lindström, Poya Tavakolian och Kyriaki
Sacampasina lämnar salen tillfälligt.
8.6. Val av upp till 3 Valberedare
Kandidater: Alexis Tubulekas och Arvid Larsson
Björn Lundkvist nominerade David Tranaeus, som accepterade nomineringen
Christian Virtala nominerade Anton Sivertsson, som accepterade nomineringen
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Emil Erlandsson nominerade Felix Noren, som accepterade nomineringen
Alexis Tubulekas, Arvid Larsson, Anton Sivertsson och Felix Noren lämnade salen.
David presenterade sig. Läser första året och vill engagera sig i sektionen på något
vis, han har funderat på sekreterareposten men tänker att posten är för stor och
därmed verkar valberedare som en bra post då man får god inblick i sektionen.
David är inte med i någon nämnd så har mycket tid att lägga på posten.
Emma frågade vilken personligutveckling med posten David vill uppnå, David
förklarade att han vill arbeta med hans svagheter. Christian V frågade vad David
tycker vore det roligaste med att sitta i valberedningen. David svarade att man får
träffa många personer och att man får se olika delar av sektionen. Han vill se
helheten och arbeta med det snarare än att arbeta med en specifik del.
Alexis Tubulekas kommer tillbaka, David Tranaeus lämnade salen.
Alexis presenterade sig. Söker till valberedningen för att valberedningen gjort en
fantastisk resa. Att föra intervjuer och skriva omdömen har resulterat i lämpade
personer på våra poster. Alexis vill vara med och driva detta. Suttit som
idrottsnämndordförande vilket gav Alexis en bra överblick samt så vet han vad som
förväntas av en som funktionär.
Christian V frågade vad som vore det roligaste med att sitta i valberedningen.
Alexis svarade att man får en ännu bättre överblick och får veta mer om varje
individuell post. Emma undrade vad Alexis vill utveckla hos sig själv. Alexis
förklarade att han vill kunna jobba i alla former av grupper samt lära sig intervjua,
speciellt metoden att intervjua två och två.
Alexis Tubulekas lämnade salen, Arvid Larsson kommer tillbaka.
Arvid presenterade sig. Läser andra året och är vicespexmästare, innebär inte
jättemycket jobb men är engagerad. Anledningen till varför Arvid vill bli valberedare
är att han vill engagera sig mer i sektionen och för att man får en bra överblick i
sektionen i rollen som valberedare.
Christian V frågade vad som vore det roligaste med att sitta i valberedningen. Arvid
förklarade att det mest intressanta vore att lära sig om alla nämnder. Emma
undrade vad Arvid vill utveckla hos sig själv. Arvid förklarade att det är hans driv,
dock poängterade han att med klara riktlinjer gör han det han ska göra.
Arvid Larsson lämnade salen, Felix Noren kommer tillbaka.
Felix presenterade sig. Läser första året och känner att han vill lägga ner mer tid på
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sektionen, få en bättre överblick samt alla dess poster.
Christian V frågade vad som vore det roligaste med att sitta i valberedningen. Felix
förklarade att det är att få intervjua kandidater och att få höras andras åsikter.
Emma undrade vad Felix vill utveckla hos sig själv, Felix förklarade att han vill lära
sig ställa ”smygande” frågor.
Felix Noren lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
Ett yrkande har inkommit från Maja om att ta in David för ytterligare utfrågning.
SM beslutar
att bifalla Majas yrkande
Maja frågade om David är intresserad av att söka sekreterarposten, David
förklarade att intresse finns men att han vill ha mer erfarenhet inom sektionen.
Terese frågade om David kommer att kandidera om han inte blir vald till
valberedare, David svarade nej men att intresse finns.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Alexis Tubulekas, David Tranaeus och Arvid Larsson till
valberedare
Alexis Tubulekas, Arvid Larsson, David Tranaeus, Anton Sivertsson och Felix
Noren kommer tillbaka.
8.7. Val av Vice Sektionsordförande
Ett yrkande har inkommit från Carolina om fri nominering
SM beslutar
att bifalla Carolinas yrkande
Josefine Lindqvist väljer att kandidera.
Josefine presenterade sig. Läser fjärde året och är noggrann och strukturerad. Har
varit engagerad i mottagningen som ARR och ARR-chef. Josefine är också
engagerad i MKM. I postens arbete vill Josefine få fler personer att söka poster på
SM. Josefine vill undersöka varför vissa poster är mer attraktiva än andra.
Christian V frågade var Josefine ser vår sektion om fem år. Josefine förklarade att
Medieteknik kommer att finnas mer på kartan och synas mer hos företag. Att fler
kommer söka poster relaterade till näringslivet. Viktor frågade varför Josefine inte
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sökte i tid, Josefine förklarade att hon misstog datumet. Alexander undrade om
Josefine är en ”good cop” eller ”bad cop”, Josefine svarade att hon mer är good än
bad. Terese frågade varför sektionen finns för Medieteknik. Josefine förklarade för
att vi har en nisch som behövs i näringslivet, kommunikation och Media. Cecilia E
undrade vad Josefine vill göra med funktionärsrådet, Josefine förklarade att hon
gillar konceptet, att ha en diskussion nämnder emellan samt upprätthålla en bra
kommunikation. Anton undrade vad den största utmaningen är i rollen som
styrelsemedlem, Josefine förklarade att det är att balansera styrelsearbetet med det
administrativa. Josefine nämner att hon inte är konflikträdd. Terese frågade vad
Josefine tror styrelsens uppgift är, Josefine förklarade att det är att man håller rätt
fokus, att nämnderna gör sitt jobb samt att arbetet fortsätter framåt och inte står
stilla.
Josefine Lindqvist lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Josefine Lindqvist till Vice Sektionsordförande
Christopher Lindström, Poya Tavakolian, Josefine Lindqvist och Kyriaki
Sarampasina kommer tillbaka, Anton Warnhag lämnar salen tillfälligt och kommer
tillbaka.
8.8. Val av Sekreterare
Ett yrkande har inkommit från Anton W om fri nominering
SM beslutar
att bifalla Antons yrkande
Cecilia E nominerade Frida Eklund, som inte accepterade nomineringen
Linnea nominerade Emma Klint, som accepterade nomineringen
Emma presenterade sig. Läser andra året och kandiderade förra året till posten.
Har varit med i RGBSW, suttit i valberedningen och är fotogruppsansvarig. Om hon
blir vald kommer hon att entlediga sig från posten. Emma är bra på att skriva och är
strukturerad.
Poya frågade varför Emma inte sökte direkt, Emma förklarade att hon mailat med
Maja och ville veta om hon hade tid samt ville veta mer om posten. Christian V
undrade vad Emma har utvecklat på ett år och mer specifikt vad hon kommer
kunna ha med sig för kunskaper. Emma svarade att hon har ett annat
självförtroende nu än då. Cecilia F frågade hur det gick att kombinera
valberedningen och fotogruppen, Emma förklarade att det fungerade bra men att
hon nu vill lägga tid för en sak. Rebecka Rönnbäck frågade vad som händer med
fotogruppen, Emma förklarade att hon har mycket lösa trådar som någon annan
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kan ta över enkelt, hon nämner att hon finns där som stöd för posten. Terese
frågade hur Emma gör i en diskussion för att få sin röst hörd. Emma förklarade att
hon i styrelserummet kan föra sin egen talan då hon inte har några nämnder under
sig, vilket hon inte har något problem med.
Emma Klint lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Emma Klint till sekreterare
Rebecka Rönnbäck lämnar salen tillfälligt, Emma Klint kommer tillbaka.
8.9. Val av Projektledare för Branschdagen
Ett yrkande har inkommit från Alexander om fri nominering
SM beslutar
att bifalla Alexanders yrkande
Fredrik nominerade Josefine Martinsson, som inte accepterade nomineringen
Emil Erlandsson nominerade Viktor Ceder, som inte accepterade nomineringen
Cecilia F frågade vad som händer om man inte väljer en Projektledare för
Branschdagen, mötesordförande informerade om att det då inte kommer kunna
påbörja arbetet officiellt utan att det då kommer att bli fyllnadsval. Anton W
informerade om att han förrförra året hoppade på arbetet väldigt sent men fick till en
branschdag ändå. Ett yrkande har inkommit från Poya om att bordlägga valet till
nästkommande SM.
SM beslutar
att bordlägga valet av Projektledare för Branschdagen
Rebecka Rönnbäck kommer tillbaka, Carolina Ring lämnar salen tillfälligt.
8.10. Val av PAS
Cecilia informerade om att Disa har nominerat Siri Blomqvist Lallerstedt
Axel Hultman nominerade Felix Noren, som accepterade nomineringen
Felix presenterade sig. Felix är KAS för ettan just nu, han tycker det är viktigt att vi
samlar in vad studenter tycker om programmet och om kurserna för att kunna
kommunicera med CSC.
Cecilia F frågade om Felix vet vad posten innebär, Felix jämförde posten med en
KAS för hela Medieteknik. Axel frågade hur Felix tycker rollen som KAS är. Felix
förklarade att han tycker det är roligt att prata med lärare om kurser och att föra
andras talan. Axel undrade vad den största utmaningen är som KAS. Felix
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förklarade att det är svårt att få veta folks åsikter. Mycket feedback behöver komma
till lärarna som inte förmedlas. Cecilia F frågade vad Felix tycker om vårt program.
Felix förklarade att han tycker det nya masterupplägget är bra då det riktar sig mer
till arbetsmarknaden. Cecilia F frågade om Felix tycker det är viktigt att studenter får
tycka till, Felix förklarade att han tycker det är en av de viktigaste sakerna under
utbildningen.
Felix Noren lämnade salen.
Cecilia informerade vad Siri sagt i mailkonversation med henne. Siri har tidigare
varit i kontakt med Disa om posten och är intresserad, tidigare idag valde hon att
acceptera sin nominering.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Felix Noren till PAS
Carolina Ring och Felix Noren kommer tillbaka.
8.11. Val av en Fanbärare och en Vice Fanbärare
Kandidat: Terese Skoog
Poya Tavakolian nominerade Cecilia Engelbert, som accepterade nomineringen
Marcus Frisell nominerade Sara Edin, som accepterade nomineringen
Erik Dahlström nominerar Alexander Arozin, som inte accepterade nomineringen
Christian V frågade om alla vet vad posten innebär. Christian V förklarade att dessa
två kommer att hålla en fana, ett hedersuppdrag. Anton informerade om att det var
väldigt trevligt men att man ska stå där länge så att man inte bör vara värmekänslig.
Mötesordförande intygade att Antons påstående om värmekänslighet stämmer.
Beatrice Hallmark nominerade Christan Virtala, som inte accepterade nomineringen
Cecilia Engelbert och Sara Edin lämnade salen.
Terese presenterade sig. Förra året var hon ordförande, ett jättekul men
påfrestande arbete. Hon blev väldigt glad för nomineringen och tycker det vore kul
att under ett år få representera Medieteknik.
Terese Skoog lämnade salen, Cecilia Engelbert kommer tillbaka.
Cecilia presenterade sig. Läser sitt femte år på KTH. I början var hon med i
klubbmästeriet, senare mottagningen sen var hon med i chefsgruppen som startade
mediespexet. Nu ska hon arbeta med jubileet och för tillfället sitter hon i styrelsen.
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Cecilia nämner att hon är stark och värmetålig.
Cecilia Engelbert lämnade salen, Sara Edin kommer tillbaka.
Sara presenterade sig. Hon tar pension från sektionen och avslutar gärna med
flaggan i topp. Brunnit för sektionen från start. Medverkat i bland annat
mottagningen och fotogruppen. Hon är extremt värmetålig och har starka armar.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Cecilia Engelbert till Fanbärare
att välja Terese Skoog till Vice Fanbärare
Terese Skoog, Sara Edin och Cecilia Engelbert kommer tillbaka.
8.12. Val av MästerCocken
Linnea nominerade Viktor Ceder, som accepterade nomineringen
Viktor presentade sig. Viktor gillar mat, att äta mat och att laga mat.
Marcus frågade vad vi kan förvänta oss för mat, Viktor svarade god. Alexander
frågade om han ser sig som en gourmand eller gourmet, Viktor svarade gourmet.
Christian V frågade om det finns något nytt man kan göra eller fullfölja det som
finns, Viktor vill fullfölja det som finns samt göra matlaget mer sammansvetsat.
Viktor Ceder lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Viktor Ceder som MästerCocken
Viktor Ceder kommer tillbaka.
8.13. Fyllnadsval av Internationell Sekreterare
LS förklarade posten. I och med motionen har rollen stora möjligheter och man
lägger rollen på den nivå man vill.
Erik nominerade Rickard Bergeling, som accepterade nomineringen
Rickard presenterade sig. Han har inte så bra koll på posten men det känns som att
det är bra att någon sitter på posten.
Christian frågade om Rickard har hållit på med något på Kåren, Rickard förklarade
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att han hållit på med grafisk formgivning samt kommunikation. Anton W
informerade om att inom kåren händer det mycket så det finns förväntningar på
Rickard.
Rickard Bergeling lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Rickard Bergeling till Internationell Sekreterare
Rickard Bergeling kommer tillbaka.
Mötesordförande informerade om att mötesordförande glömde fråga om omröstning
med acklamation, därmed frågade mötesordförande om vi ska ha sluten omröstning
om stadgeändringen. Viktor frågade vilket beslut det rörde sig om, mötesordförande
förklarade att det var punkt 6.3 Proposition om ändring i reglementet rörande
beslutsmässighet. Ingen i mötesrummet nämnde att de ville ha en sluten
omröstning om stadgeändringen.
Olof Lindman lämnar salen tillfälligt.
8.14. Fyllnadsval av fotogruppsansvarig
Ett yrkande har inkommit från Emma om fri nominering
SM beslutar
att bifalla Emmas yrkande
Fredrik nominerar Iryna Kulatska, som accepterade nomineringen.
Iryna presenterade sig. Hon gillar att fotografera, det är något hon brinner för och
hon vill fortsätta med det arbete Emma jobbat med.
Iryna Kulatska lämnade salen.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion
SM diskuterade
SM beslutar
att välja Iryna Kulatska till Fotogruppsansvarig
Iryna Kulatska kommer tillbaka.
9. Övriga ärenden
9.1. Övriga frågor
Ett yrkande har inkommit om att öppna upp föredragningslistan och lägga till punkt
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1.8.2 Fotogruppansvarig
SM beslutar
att lägga till punkt 1.8.2 Fotogruppansvarig
Olof Lindman kommer tillbaka.
10. Mötets högtidliga avslutande
Mötesordförande avslutade mötet 23.02

Justeras:	
  
	
  
	
  
_________________________

_________________________

Robin Palmberg

Fredrik Spansk

_________________________
Matilda Carlson
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Motion Internationell Sekreterare

bilaga i.

Motion METAspelet

bilaga ii.

Motionssvar METAspelet

bilaga iii

Proposition beslutsmässighet

bilaga iv.

Proposition adjungeringar

bilaga v.

Diskussionsärende samboavtalet

bilaga vi.
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