Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-12-03

Föredragningslista
Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl 17:20.
1.2. Val av mötesordförande
Terese Skoog väljs till mötesordförande.
1.3. Val av mötessekreterare
Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.
1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
Johan Weinl och Matilda Carlson väljs till justerare tillika rösträknare.
1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
1.6. Fastställande av föredragningslista
Christian Virtala: Lägga till en punkt 2.8 Rapport från THS
Cecilia: Yrkar på att flytta fram ÖPH till första valet.
Styrelsen: Yrkar på att flytta fram motionen från valberedningen till efter punkt 1.7.
Går igenom. Listan fastställs.
1.7. Adjungeringar
Inga.
1.8. Entlediganden
1.8.1. Entledigande av Internationell sekreterare
Caroline Arkenson vill entledigas p.g.a. utlandsstudier
.
Caroline entledigas.
Anton Warnhag yrkar på ett fyllnadsval, sist i ordningen.
Yrkandet går igenom.
1.8.2. Entledigande av Valberedare
Marcus Unander vill entledigas som Valberedare.
Marcus entledigas.
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1.9. Anmälningsärenden
Inga.
2. Rapporter
2.1. Sektionsstyrelsen
Avstämningar med Valberedningen, motionssvar har skrivits för första gången, funktionärsträff.
NO-råden fortsätter som vanligt. Följt upp vår verksamhetsplan.
2.1.1. Ordförande
Hederspriset läggs ner tills vidare. Vi ska försöka uppmärksamma funktionärer på andra sätt
istället.
2.1.2. Kassör
Anton Warnhag presenterar den ekonomiska rapporten.
2.2. Näringslivsgruppen
Ingen rapport.
2.3. Studienämnden
Ändringar i årskurs ett har varit på tapeten. En grundkurs i Matlab kommer introduceras under
det första året, vilket kommer lösa problemet att ingen kan Matlab när det väl behövs. Även
ändringar i masterprogram är på gång (se bilagor).
2.4. Klubbmästeriet
Julsittning på lördag, stormöte snart. Mejla till Klubbmästaren ifall något ska tas upp!
2.5. Kommunikationsnämnden
Workshops ang. den grafiska profilen har hållits. Sektionstidning 19:e januari!
2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen
Fotogruppen: Fotomässa, gruppmöten, bloggprojektet fortlöper. De har fotat på pubar och
sittningar.
Mottagningen: Enkäter har skickats ut. Testamentet snart klart.
Sektionslokalsansvarig: Vi lånade nyligen ut META till Armada. Nya soffor på gång.
2.7. Övriga rapporter
Inga.
2.8. Rapport från THS
Alexander Arozin: Ombyggnationer i Nymble, fler studieplatser kommer. Puben avstängd tills
vidare. Armada säger tack för META. SSSB rensar ut gamla konton med många ködagar. Mejl
från dem kommer komma snart. Rektorsutfrågningen - frågor till rektorn och KTH:s
ledningsgrupp. Nymble helt stängt den 20:e december och framåt över julen.
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Christian Virtala: Enkät till mottagningen, fyll i! Påverkar arbetet med mottagningen.
3. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor
3.1. Motion om ändring av fyllnadsval vid entlediganden
Lite mer info. För att slippa gå igenom processen vid entledigande.
Terese presenterar motionssvaret.
Motionen går igenom.
Går in direkt i protokollet.
3.2. Proposition om budgetändring för NLG 13/14
Revidering av budget, underlättar för kassörens arbete. För att inte bli utfrågad.
Inga frågor.
Propositionen går igenom.
3.3. Motion om ändring i MKMs budget
Josefine och Sara presenterar motionen: Motion för att ändra i budgeten – målet är att göra en
bal och fira Mediesektionen. Undersökning visade intresse: 93% svarade att de skulle kunna
tänka sig att betala 300 kr i pris. Biljettpris på 275 kr kommer vi köra på.
Terese presenterar motionssvar.
Sofie: Hur många svarade på enkäten?
Josefine: 87 st.
Terese: Hur mycket kraft la ni på enkäten?
Sara: Den cirkulerade ett par veckor på Facebook.
Motionen går igenom.
3.4. Motion om förändring i Idrottsnämndens budget
Alexis Tubulekas och Björn Nilsson presenterar: Vill att media ska ha en regelbunden idrottstid
varje vecka. Vi har bidragit med tillägg för att presentera mer. Budget på 13000 kr, en ledig tid i
Frescati kl 16-17. 22 st fredagar handlar det om, kommer kosta strax under 13000 kr. Inte så
regelbundet just nu, men vi vill göra det mer regelbundet i.o.m. detta. Bättre sammanhållning i
gruppen. Kollat genom enkät, många positiva svar. Hälsosammare studenter dessutom. Alla är
välkomna om det går igenom.
Rickard: Bara innebandy?
Alexis: Innebandy nu, kanske annat senare.
Styrelsen presenterar motionssvar. Styrelsen rekommenderar avslag.
Frågorna är: Hur ser intresset ut? Om 10-15 pers dyker upp är det dessvärre inte motiverbart.
Alexis påpekar att han har sökt bidrag.
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Frågor:
Christian: 10-12 personer förut när vi hade KTH-hallen som bäst. Vad tror ni att ni kan göra
annorlunda?
Alexis: Sett på enkäten att folk visat intresse.
Axel: Hur många personer ska det vara för att det ska vara värt? När är det lyckat?
Björn: Svår fråga, nöjd om 20-25 personer kommer.
Maria: Hur funkar det med budgeten?
Anton: Läggs till i vår gemensamma budget.
Björn: Om 13000 kr inte går igenom så yrkar vi på 10000 kr istället, då får folk betala en summa
mellan 100-300 kr istället för att pengarna ska gå ihop.
Josefine: Bara en hall?
Alexis: Nej, men KTH-hallen är populär. Svårt att få tider där.
Sanna: Har ni tänkt något på spons från företag?
Alexis: Inte tänkt så mycket på det.
Alexandra: Hur många har kommit tidigare?
Alexis: Badminton, 20-30 personer. Pingis, ca 26 personer. Innebandy, ca 12 personer.
Johan Bäckman: Locka fler eller färre med samma sport?
Alexis: Bygga på detta, utmana andra sektioner har vi tänkt.
Rebecka: Går det att bara boka två månader?
Björn: Dyrare, inte lika konsekvent.
Diskussion inleds.
Viktor: Skapa ett annat kontinuerligt event som är billigare. Ganska stor summa, lite osäkert.
Tycker det är lite mycket.
Lenny: Fredagar är en dålig dag, tycker jag.
Christoffer: Det man kan göra är att gå ut och springa eller liknande, allt annat är ju ganska dyrt.
Erik: Skridskor är gratis, kan vara kul.
Maria: Mycket finns att göra när våren kommer!
Christian: Jättebra att ni driver detta. Tycker dock att underlaget är för tunt. Mer än bara en
enkät behövs i detta fall, men jag hoppas att ni fortsätter med detta.
Sofie: Kan vara värt och testa. Fler som är intresserade nu.
Erik: Gå ihop med en annan sektion?
Alexis: Idrottsråd, de flesta har regelbunden aktivitet med andra sektioner.
Maria: Samla underlag till nästa gång.
Motionen avslås.
Poya Tavakolian kommer in kl 18:04.
3.5. Motion om ändring av profilfärg
Sara: Workshop om färgen. Den är för grön, så vi vill göra den mer gul.
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Motionssvar läses upp.
Johan: Har den gamla en färgkod?
Sara: Ja, den vi vill ändra.
Mötet säger ja (enhälligt). Motionen går igenom.
3.6. Motion om ändring av typsnittsnamn
Sara: Vill ändra i stadgarna då det står fel där, rätta siffran ”22” till ”33”.
Vi saknar dessutom licensen, den måste köpas! Så frågan är, köpa detta eller byta till
gratislicens?
Poya Tavakolian: Hur mycket?
Sara: Två tusen kronor ungefär.
Johan: Yrkar att öppna upp punkten för diskussionspunkt av kostnadsfrågan?
Yrkandet går igenom.
Mötet säger ja (enhälligt). Motionen går igenom.
4. Bordlagda ärenden
4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/11
Bordläggs.
4.2. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 12/13
Samuel: Denna kommer på SM3.
Bordläggs.
5. Information
5.1. Utdelning av diplom till avgående funktionärer
Mikael Kjellnäs kommer upp.
Visa vår uppskattning, utdela diplom och medalj. För att funktionärerna är duktiga! Samtliga
avgående funktionärer kommer upp.
5.2. Uppföljning av Verksamhetsplan 13/14
Presenterar hur det ligger till. Inget gås igenom, de som vill kan höra av sig om de har frågor.
Matpaus kl 18:48.
Fortsätter mötet kl 19:30.
6. Valärenden
6.1. Val av Webmaster
En kandidat, Johan Kasperi. Ej närvarande.
Valberedningen läser upp omdömet.
Johan Kasperi väljs till Webmaster.

Sida 5 av 17

Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-12-03
6.2. Val av Sekreterare
Inga kandidater, men två intressesökningar.
Mötet öppnar upp för fri nominering.
Emma Klint, Maja Gidlund, Sanna Nordahl och Björn Lundkvist är kandidater.
Emma börjar.
Emma Klint: Läser första året. Kandiderade inte i tid eftersom man inte har så bra koll första året.
Vill ta en chans och påverka vad som händer i Media. Sekreterare kändes lockande för att jag är
strukturerad och tycker det är kul att skriva. Har hyfsat koll på dokument. Har startat några
föreningar och hållit i tackköret.
Rickard: Vilka föreningar?
Emma: Gymnasieföreningar och så.
Cecilia: Har du erfarenhet av styrelseroller?
Emma: Främst från gymnasiet.
Sanna: Vad gör dig bra till Sekreterare?
Emma: Bra på att kommunicera! Viktigt att det kommuniceras rätt!
Emma lämnar.
Sanna kliver in.
Sanna: Är noggrann, ordningssam och vill ha inblick i styrelsen. Vill engagera mig och göra
något för sektionen.
Sofie: Har du funderat något på denna post innan idag?
Sanna: Nej, men blev taggad när jag blev nominerad.
Lukas: Har du någon vision?
Sanna: Att som medieteknikstudent få bättre koll, öka kommunikationen.
Sanna Marklund: Varför just du?
Sanna Nordahl: Har varit engagerad i sektionen, har lite erfarenhet.
Sanna går ut.
Maja kommer in.
Maja: Har inte varit så engagerad i sektionen, har satsat på studierna. Vill engagera mig nu dock.
Har varit kommunikationsassistent på ett företag, kan uttrycka mig i skrift. Tror jag är bra
lämpad.
Anton: Vad gör dig van att arbeta i en grupp?
Maja: Är med i styrelsen men har inte sista ordet, tror det är bra.
Sanna Marklund: Varför just dig?
Maja. Väldigt disciplinerad och strukturerad, bra erfarenheter. Bra på att kommunicera.
Lukas: Någon speciell vision?
Maja: Ser mig själv som ett bra bollplank, vågar vidga mina vyer. Vill på så vis förbättra arbetet
inom sektionen.
Cecilia: Inte varit engagerad sen tidigare, vad vet du om styrelsen nu?
Maja: Tror att jag kan komma med nya perspektiv, kanske sådant utanför sektionen.
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Maja lämnar rummet.
Björn kommer in.
Björn: Går i tvåan, är med i idrottsnämnden, är med i METAspexet, var engagerad i
Branschdagen där jag var branschvärd. Driven, ambitiös, målinriktad. Sekreterare verkar
intressant och man har bra koll på vad som händer i sektionen.
Poya: Vad skulle du tillföra till styrelsen och säga till om?
Björn: Bra uppfattning om vad människor vill. Kan komma med bra åsikter.
Sanna: Vad skiljer dig?
Björn: Målinriktad och ambitiös, tar posten på allvar.
Sofie: Funderat på posten tidigare?
Björn: Förra året men sökte inte. Nu har jag fått en större bild och känner mig redo.
Björn lämnar rummet.
Mötet går till val.
Maja Gidlund blir vald till sekreterare.
Yrkande: Ta PAS-valet först.
Yrkande: Ta valet till QN-ordförande först.
Yrkande: Ta valet till Vice ordförande först.
Går igenom i den ordningen.
6.3. Val av Branschdagschef
Inga kandidater eller intressenter i förhand.
Yrkar på att öppna upp för fri nominering.
Yrkan att det bordlägga.
Valet bordläggs till SM3.
6.4. Val av Programansvarig student (PAS)
Kandidater: Axel Hultman och Cecilia Friström.
Cecilia: Går tredje året, vill nu engagera mig. Vill vara med och påverka. Brinner för
medieteknik, vill få andra studenter att engagera sig. Svårt att veta hur man ska göra. Hade
kontaktat SYO och Haibo men visste inte att SN fanns vilket är en jättebra grej. Har varit med i
Armada. Lägger ner mycket tid och ambition när jag gör något.
Matilda: Har du någon specifik plan som du skulle vilja genomföra?
Cecilia: Sker väldigt mycket förändringar eftersom medieteknik är ett snabbt växande ämne,
men se till så att studenter inte kommer i kläm p.g.a. detta. Vill förmedla rollen mer och hjälpa
studenter.
Micke: Några konkreta exempel?
Cecilia: Ordningen på kurserna speciellt, mycket potential i programmet men utnyttjas ibland
inte rätt. Vill gärna rätta till detta!
Matilda: Varför dig och inte din motkamrat?
Cecilia: Kan nog tillföra ny energi.
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Cecilia går ut.
Axel kommer in.
Axel: Blev nominerad, tänkte söka men har inte så bra koll på hur mycket tid man får över så
blev osäker. Nu känner jag att jag har koll. Studiebiten känns viktig, har suttit som vice
ordförande när jag pluggade på SU och tyckte det var jätteroligt så vill gärna vidareutvecklas här.
Viktigt att det finns någon som kan lägga fram en stark röst när det gäller studier.
Matilda: Har du några specifika planer?
Axel: Bidra till att skapa den självklara kanalen.
Robin: Vilka åsikter prioriterar du?
Axel: En öppen kanal är det viktiga, åsikterna i sig är inte lika viktiga.
Matilda: Varför du?
Axel: Har erfarenhet och kompetens.
Axel går ut.
Mötet går till val.
Cecilia Friström väljs till Programansvarig student.
Mötet ajourneras kl 23:29.
Mötet fortsätter kl 17:15 på torsdag!
Yrkanden:
Diskussionspunkten först.
Valet till MästerCocken flyttas fram.
6.5. Val av 3 st Öfverphös varav en Eko-phös (ÖPH)
En minuts talartid!
Valberedningen: Fyra kandidater till ÖPH.
Christoffer Lindström, Alexander Granskog, Robin Palmberg, Johan Bäckman.
Sena anmälningar: Sara Edin, Sanna Nordahl.
Poya yrkar för fri nominering.
Sluten omröstning.
Mötet öppnar upp för fri nominering.
Sanna och Sara tar emot nomineringarna.
Kandidaterna kommer ner.
Kandidaterna får dra en lapp med en siffra. Ordningen bestäms.
Robin Palmberg börjar: Hej! Var rädd första dagen när jag kom till KTH, men det var kul. Två
år med Phöseriet. Utvecklats mycket. Vill utveckla studiebiten, visa den seriösa sidan också.
Tittat mycket på RGBSW, blivit stort, tänkt lite: antingen en separat gigantisk grej, eller backar
tillbaks med en mindre grupp. RSA; kanske lägga till en person; tre nya, tre gamla kanske. Kan
tänka mig EKO-rollen.
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Johan: Vad är din ställning till tjejer i RSA?
Robin: Gärna att alla söker, vill inte tvinga någon.
Sofie: Du har inte varit gruppchef. Har du andra egenskaper?
Robin: Två år i mottagningen, ungdomsledare, har suttit i styrelsen i Huddinge. Har varit SNO.
Erik: Hur kan man integrera resten av sektionen? Hur skulle detta kunna göras?
Robin: RGBSW är en bra möjlighet. RGBSW-produktionen som ju är hemlig. Svårt dock med
ett konkret svar men tänkt mycket på det.
Christian: Vilka egenskaper skulle hjälpa dina kollegor bäst?
Robin: Interna fester, fler teambuildings så grupper lär känna varandra. Inte varit med i MKM
men det är också viktigt.
Erik: Skippa mottagningen för att det blir en extra person i en grupp?
Kanske svårt administrativt. Anser hellre att man tar in fler än att man stöter ut folk. Se över
ansökningsprocessen. I nuläget är allt grundat på intervjun.
Erik: Söka som grupp till RSA?
Robin: Söka enskilt bör det vara. Det är kul med grupp, men man kan inte gå in och söka som en
grupp och stöta bort andra. Man kan snacka ihop sig men inte tas in i grupp.
Johan: Ekonomisk erfarenhet?
Robin: Kassör, haft ett företag på gymnasietiden.
Josefine: Ändring på regeln om frack och schmeck?
Robin: Det är rätt! I nuläget funkar det inte så bra. Kan bli en rolig grej istället. Skapa en ny
tradition, kan bli kul!
Poya: Hur ser du dig själv som ledare och chef?
Robin: Försöker få med mig folk i projekt. Inspirera folk till ett gemensamt mål. Chefssynpunkt;
ta på mig ansvar, är van vid det. Man får ta lite skit då och då.
Cecilia: Har du tiden?
Robin: Pluggat 150 % för att komma ikapp nu. Väldigt studieinsatt. Tappar mycket till våren så
det ska nog gå bra.
Poya: Vara med i mottagningen ändå, även om du inte blir vald?
Robin: Ja.
Robin lämnar salen.
Alexander Granskog kommer in.
Alexander: Söker ÖPH, gör det för att jag älskar mottagningen! Vill sätta min prägel på det och
föra vidare traditioner men också ifrågasätta traditioner. Vill förändra tackköret! En tradition
som gått över styr. Syftet är idag oklart. Ettan får vara Phöseriet och visa uppskattning, men
Phöseriet är bara dryga. Tycker det borde mer vara som första gasquen. Vill förändra detta.
Involvera fler i mottagningen, tyvärr måste vi selektera ut de bästa. Många av de som inte väljs
kan tillföra mycket till mottagningen. Även frack- och schmeck-frågan är viktig. Inget konkret
svar. Kompromiss tror jag på. Man ska kunna visa upp sig utan frack och schmeck.
Frågor:
Lukas: Involvera folk, vill du blanda in nämnder?
Alex: NLG kan nog göra ett jättebra jobb, så ett sådant samarbete hade varit bra! Även enskilt
med enskilda personer.
Johan: EKO?
Alex: Inte intresserad av EKO, men kanske om ingen annan söker.
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Erik: Andra människor, kan de involveras? Människor som inte kommer med alltså.
Alex: Absolut, tycker det kan vara bra.
Christian: Vad vill du se i dina kollegor?
Alex: Någon strukturerad. Kan återkomma med svar.
Björn: Vad vill du förändra?
Alex: Inget på rak arm, vill diskutera det med ÖPH-kollegorna.
Sofie: Hur ser du på RSA? Bra som det har varit eller vill du förändra?
Alex: Kanske inte jättekonstigt att det är fem män som sökt. Antingen kan man söka i grupp.
Om man söker individuellt kan det också bli bra. Inget mellanting. Nytt blod i gruppen kan vara
bra.
Sandra: Vad tror du om att ha ”Hang Arounds”, typ att man inte tillhör nån grupp men man kan
vara med om man vill?
Alex: Svårt med vår frack och schmeck-fråga, men vill gärna lösa det på något sätt.
Stina: RGBSW, hur ser du på det?
Alex: Ta bort mycket av effekterna, sammanhållet, gärna en producent och någon med artistiska
kunskaper. Bli mer ihopknutet till de nya studenterna och till mottagningen. Funkade inte riktigt
i år. Fokus låg på fel grejer. Fokus ska ligga på en bra film och andra grejer än effekter.
Poya: Erfarenheter?
Alex: Inpho-chef, kommunikatör, mycket i sektionen. Tror jag är väl lämpad.
Poya: Engerad annars?
Alex: Inte förtroendevald just nu, men är med i andra nämnder. Osqledaren, ska starta upp ett
projekt där. Kommer kunna balansera det bra med ÖPH-rollen.
Cecilia: Vilken typ av ledare är du?
Alex: Mer som ett bollplank snarare än hård ledare. Många vill dock ha ledaren som säger åt
mycket, och anser att det kan vara nödvändigt att ta det rollen.
Samuel: Kommer du vara med i mottagningen ändå om du inte väljs?
Alex: Nja, kanske.
Erik: Vad gör dig tveksam?
Alex: Min personlighet passar bra till ÖPH, men har varit med i två år och tillfört ganska mycket.
Vill gärna ge platsen till någon annan i värsta fall. Kanske trampar på samma ställe.
Poya: Varför just dig?
Alex: Kan ta den både seriöst och skämtsamt. Det är årets höjdpunkt.
Alexander Granskog lämnar rummet.
Johan Bäckman kommer in.
Johan: Är 23 år, söker ÖPH. Älskar mottagningen. Bra inblick i hur mottagningen påverkar
övriga sektionen. Har upplevt hur det känns att komma in utan mottagningen. Enorm skillnad.
Vill göra en grym mottagning.
Maria: Något speciellt du vill förändra?
Johan: Bättre inblick mellan grupperna, öka kommunikationen mellan grupperna. Blir bättre så.
Erik: Hur kan man involvera resten av mottagningen?
Johan: Positiv till det, vill helst inte neka ett 30-tal personer. Vill gärna diskutera det.
Christian: Vad vill du se hos dina kollegor?
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Johan: Viljestarka personer. Slita mycket.
Sofie: RSA? Gruppval?
Johan: Skulle gilla om tjejer söker. Tidigare år har killar sökt i grupp. Man vill ha kvalité. Men
tycker lite både och. Kan tänka mig större grupper.
Erik: Har du tänkt på att ta in extra personer?
Johan: KPH är svårast, men man kan nog gå runt sådant.
Rebecka: Tankar kring ARR?
Johan: Minst populära, tycker att man borde göra något åt det. Kanske ge en ARR till varje
KPH-par? Integrera ARR mer.
Johan Lundh Heinstedt: Intresserad av EKO?
Johan: Ja, har inte jättestora ekonomiska erfarenheter, men efter att ha pratat med Samuel så vill
jag gärna vara EKO. Tror jag passar bra till det.
Josefins: Hemlighetsreglerna, vad tycker du om dem och att man kan förbättra dem?
Johan: Ja, tror helt klart det är bra att komma med förbättringar. Svårt att vara hemlig.
Cecilia: Hur ser du på dig själv som ledare eller chef?
Johan: Jag tror att jag kan vara en bra ledare, men kanske inte jättekarismatisk. Därför EKO.
Kan ta skit om det skulle behövas.
Samuel: Kommer du fortfarande söka om du inte blir vald?
Johan: Ja.
Poya: Varför ska vi välja just dig?
Johan: Det är nästan en livsstil med mottagningen, vet hur enormt det är och därför tror jag att
jag passar bra.
Emma: Vad tror du om tackköret?
Johan: Dämpa på att vara dryg, helt klart. Räcker med Facebook-grejerna. Annars tycker jag det
är underbart.
Johan lämnar salen.
Sara Edin kommer in.
Sara: Två år gammal som medietekniker. Älskar vår sektion. Behövde lite längre betänketid,
därför sen ansökan. Nu är jag övertygad att jag passar som ÖPH. Vill ena Phöseriet och vill ena
mottagningen med sektionen och inte tvärtom.
Sofie: Hur ser du på RSA?
Sara: RSA ska vara som vilken grupp som helst. Gärna tjejer om tjejer vill söka.
Christian: Vad vill du se i din kollega?
Sara: Är själv ingen auktoritär typ, så gärna någon som skulle kunna göra det.
Johan: EKO?
Sara: Nej.
Erik: Har du någon åsikt om antalet medlemmar?
Sara: Måste komma överens med de andra. Svårt att svara på. Lagom storlek nu.
Sofie: Integrera fler. Har du något förslag?
Sara: Sektionens dag. Tidningen ska ges ut i början. Har mycket i huvudet!
Stina: Bästa ÖPH-egenskapen?
Sara: Bryr mig om hur alla mår, duktig med det administrativa. Kommunicerar mycket.
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Matilda: RGB SW, vad har du för tankar?
Sara: Inte tänkt mycket på det. Men nog ingen egen grupp. Hellre göra det enklare.
Poya: Vad gör du nu?
Sara: OL, kommunikatör.
Poya: Andra erfarenheter?
Sara: Inpho, Inpho-chef, bra inblick i allt sådant, vill integrera fler.
Samuel: Om du inte blir vald, vill du då söka igen?
Sara: Nej, känner att detta är en naturlig utveckling för mig.
Sara lämnar.
Christoffer kommer in.
Christoffer: Går tredje året. Verksam två gånger i mottagningen, och en gång som ny student.
Insett hur viktig den är. Vill ta steget och söka ÖPH. Brinner för mottagningen. Engagera sig på
en högre nivå skulle vara kul. Skulle behöva någon som kan kompensera mina svagheter. Är bl.a.
tidsoptimist. Jobbar på det. Min vision är att vara ganska öppen för förändringar. Hjälpas åt
inom mottagningen. Öppen för förändringar. Företagskontakt är bra också, och jag vet företag
som är intresserade.
Sofie: Hur ser du på RSA?
Christoffer: Söka individuellt, inte i grupp. Borde fungera som vilken grupp som helst.
Erik: Har du åsikter om antalet medlemmar?
Christoffer: Mest insikt i KPH, beror lite på. Bra balans mellan phösare och student. Skulle inte
skada med en extra person.
Erik: Integrera resten av sektionen?
Christoffer: Alla som har en frack och schmeck kan komma på ett event, hade varit coolt!
Johan: EKO?
Christoffer: Finns bättre lämpade personer. Så nej.
Poya: Kommer du hinna med allt?
Christoffer: Om jag blir vald kommer jag enbart vara ÖPH.
Linnea: Hur ser du på tackköret?
Christoffer: Jag tycker det kan vara roligt till en viss nivå. Skojigt att skoja om att åka någon
annanstans. Dock inte dryghet. Inte roligt på ettans bekostnad.
Poya: Tidigare erfarenheter?
Christoffer: Duktig på konflikthantering och stresshantering.
Cecilia: Hur ser du på dig som ledare och chef?
Christoffer: Öppen för idéer, vill inte trycka ner någon.
Samuel: Kommer du söka oavsett?
Christoffer: Ja.
Poya: Varför ska vi välja dig?
Christoffer: Jag brinner för detta. Tror jag kommer göra ett jättebra jobb.
Christoffer lämnar.
Sanna kommer in.
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Sanna: Hej, heter Sanna och går i trean. Tänkte söka ÖPH först men vågade inte, men insåg
efteråt att jag ville det ändå och sökte sent. Älskar mottagningen, lärde känna kompisar, vill att
alla ska känna sig välkomna. Viktigt med en schysst start. Energi och positiv inställning är
viktigt. Vill gå in helhjärtat. Är duktig att lyssna på andra. Stort spektrum med aktiviteter.
Christian: Vad söker du i dina kollegor?
Sanna: Vara bra att hantera konflikter. Skönt med någon som är bra på att skriva.
Sofie: RSA?
Sanna: Alla ska känna sig välkomna och söka RSA. Spelar ingen roll om det är ett gäng killar
eller tjejer. Söka som individ.
Viktor: Hur vill du förändra mottagningen?
Sanna: Vikten av THS, jobba för ett bra Phöseri. Inga direkta idéer på hur just nu.
Erik: Vad tycker du om antalet medlemmar?
Sanna: De man väljer ska vara viljestarka, kan inte välja hur många som helst. Beslut som tas
tillsammans med andra. Beror lite på hur personen kommer arbeta.
Johan: EKO?
Sanna: Öppen för att söka EKO, inte jätteerfaren men kan bassysslorna. Bättre på administrativt
ledarskap dock.
Poya: Kommer du ha tid? Vad gör du annars?
Sanna: Kan bestämma en del själv över hur mycket jag vill jobba. Kommer gå bra.
Poya: Vad har du för erfarenheter som gynnar ÖPH?
Sanna: Insikt i både ARR och KPH, så ganska brett.
Samuel: Vara med oavsett om du blir vald eller inte?
Sanna: Ja, kanske.
Poya: Varför just dig?
Sanna: Jag är full av energi, tror på mig själv och att det kan gå.
Sanna går ut.
Diskussion.
Mötet går till val.
Sara Edin, Christoffer Lindström väljs till ÖPH, Robin Palmberg väljs till EKO.
6.6. Val av Qulturnämndsordförande
Anton Sivertsson kandiderar.
Anton: Går i årskurs två, valde att söka därför att QN är en sjukt bra nämnd och uppmanar
samarbete med Data. Lyfta upp nämnden mer. Folk som är inte så engagerade ska kunna lägga
fram förslag vad man vill göra.
Christian: Några visioner? Något du vill göra?
Anton: Några förslag på saker jag vill göra men vill få in fler i processen. Om jag blir vald ska
jag göra detta. Bygga upp en större grupp på Medias sida.
Anton lämnar rummet.
Anton Sivertson blir vald till Qulturnämndsordförande.

Sida 13 av 17

Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-12-03
6.7. Val av MästerCocken
Linnea Holm nominerad. Linnea tackar ja.
Linnea: Verkar som en kul post, lagade mat till tackköret. Har ganska bra koll på mat.
Christian: Vad vill du göra med posten?
Linnea: Ingen speciell bild.
Lukas: Något speciellt?
Linnea: Inte direkt men gillar att laga mat!
Micke: Fortsätta laga mat på SM?
Linnea: Ja!
Linnea lämnar rummet.
Linnea Holm blir vald till Mästercocken.
6.8. Val av Vice sektionsordförande
En kandidat, Cecilia Engelbert.
Cecilia: Kallas för Cicci, kandidera till vice ordförande, går i fyran. Varit med i många olika
nämnder, så engagerad. Har inte suttit i styrelsen, tror jag kan vara en hjälpande hand.
Sanna: Någon fråga du vill driva?
Cecilia: Alumnidelen! Tycker det är jätteroligt och viktigt.
Christian: Vad tycker du om vices roll just nu? Vill du påverka?
Cecilia: Det som skiljer är det administrativa, om det är bra så ser jag ingen anledning till någon
stor förändring.
Lukas: Vad skulle göra dig till en bra vice?
Cecilia: Tror jag kan se saker från olika synvinklar.
Anton: Vilken del av verksamhetsplanen är viktigast?
Cecilia: Näringslivsverksamheten är viktigast tycker jag, de andra delarna funkar ganska bra.
Terese: Hur kan man jobba för erkännande?
Cecilia: Dels det ni gjorde nu, skapa någon sorts grupp tillsammans.
Cecilia går ut.
Cecilia Engelbert blir vald till Vice ordförande.
6.9. Fyllnadsval av Ordförande för Näringslivsgruppen (NLG)
Inga kandidater.
Yrkar på fri nominering. Går igenom.
Yrkan på att vi vakantsätter posten (d.v.s. till SM4). P.g.a. ett halvår är liten tid för posten.
Yrkan på bordläggning.
Yrkan på sluten omröstning.
Yrkan på bordläggning dras tillbaka.
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Posten vakantsätts.
6.10. Val av Öfversångledare
Maria Hjort är kandidat.
Maria: Varit med i Sånglederiet, lett några gasquer. LEK i mottagningen. Roll i METAspexet.
Kurs i ledarskap. Engagerad och lägger ner mycket tid i det jag gör. Roligt att jobba med folk i
grupp.
Lukas: Några visioner för Sånglederiet?
Maria: Inte så mycket information, man såg bara LEK. Visste inte vad det innebar. Vill därför
att det ska komma ut mer information kring Sånglederiet. Få fler samarbeten i sektionen också.
Maria lämnar salen.
Maria Hjort blir vald till Öfversångledare.
6.11. Val av Ljud- och ljustekniker
Kandidater: Olof Lindman.
Olof: Har varit Ljud- och ljusansvarig i ett år. Varit lärorikt. Mycket samarbete med Data, bra
kompisar. Det som kommer hända är att byta ut ljussystemet i Meta. Även projektor på gång.
Lukas: Kunskap på ett ställe när du slutar?
Olof: Kunskap som redan finns, kommer köra ett år till men kommer gå vidare efter det.
Funderar på genomgångar för de som ofta sysslar med tekniken i Meta. Tror inte det är någon
brist när den dagen kommer men om det är det så fixar jag det.
Poya: Hur är det med strömmen?
Olof: Strömmen är jättedålig, samma strömkälla. Genomgång av strömmen i så fall, borde
åtgärdas.
Olof går ut.
Olof Lindman blir vald till Ljud- och ljustekniker.
6.12. Val av Fanbärare
Valberedningen presenterar posten.
Christian Virtala nomineras. Tackar nej.
Terese Skoog nomineras. Tackar ja.
Johan Weinl nomineras. Tackar ja.
Poya Tavakolian nomineras. Tackar ja.
Anton Warnhag nomineras. Tackar ja.
Kandidaterna kommer upp och ger korta presenteringar.
Kandidaterna går ut ur salen.
Sluten omröstning.
Johan Weinl entledigas. Sanna Marklund väljs som rösträknare.
Sida 15 av 17

Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-12-03
Anton Warnhag väljs till Fanbärare.
6.13. Val av Vice fanbärare
Poya Tavakolian vald till Vice fanbärare.
6.14. Fyllnadsval av Internationell sekreterare
Rebecka Rönnbeck nomineras. Tackar nej.
Sanna Nordahl nomineras. Tackar nej.
Axel Hultman nomineras. Tackar ja.
Axel: Tycker det vekar jättekul!
Axel Hultman blir vald till Internationell sekreterare.
6.15. Fyllnadsval av Valberedare
Styrelsen påpekar: Går även att fyllnadsvälja tre personer enligt reglementet.
Nomineringar: Gabriella Sanchez Karlsson, tackat nej. Gustav Mattson nomineras, tackat ja.
Rebecka Rönnbeck nomineras, tackar ja.
Maria kandiderar.
Maria: Går i ettan, blev lite intresserad under sektionens dag. Tror jag har tiden som krävs.
Duktig på att inte favorisera människor utan kan se ganska objektivt.
Anton: Tidigare erfarenheter av att bedöma personer?
Maria: Arbetat som instruktör då jag ”betygsatt” människor.
Christian: Vad skulle vara roligast?
Maria: Första riktiga saken jag gör, verkar som en kul post.
Maria lämnar.
Gustav kommer in.
Gustav: Blev nominerad väldigt nyligen, bra merit känns det som.
Christian: Vad tror du skulle vara roligast?
Gustav: Vara med på mötena och påverka mycket. Nya grejer.
Anton: Har du någon tidigare erfarenhet av att bedöma människor?
Gustav: Inte riktigt.
Gustav lämnar salen.
Rebecka Rönnmark kommer in.
Rebecka: Grym på att skriva grejer, kul med inblick i sektionen. Känner gruppen bra och tror det
kan bli bra.
Christian: Roligast?
Rebecka: Sammanställa information, intervjua och gå ut med information tycker jag är kul.
Anton: Tidigare erfarenhet?
Rebecka: Inte direkt, men har hållit på med PR och kommunikation.
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Samtliga kandidater väljs till Valberedare.
7. Beslutsärenden
8. Diskussionsärenden
8.1. Typsnitt
Se bilaga. Byta font.
En/fåtal som har licens eller gratis.
Ska användas på hemsidan, tryck m.m.
Ingen jättestor kostnad tycker flera. Christian påpekar att det kan bli en del extrajobb för
kommunikatören. Sara tycker det blir mer enhetligt.
Det kommer finnas loggor m.m. att ladda ner.
Klar majoritet på förslag ett (se bilaga).
9. Övriga ärenden
9.1. Övriga frågor
Leif Handberg kommer in.
Inga övriga frågor. Alla är trötta.
10. Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutas kl 18:53 (tillfälle 2).
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