Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2014-02-25

Föredragningslista
Sektionsmöte 2014-02-25, 17:00
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Mötesordförande Terese Skoog öppnar mötet kl. 17.17
1.2. Val av mötesordförande
Terese Skoog valdes till mötesordförande
1.3. Val av mötessekreterare
Maja Gidlund valdes till mötessekreterare
1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
Fredrik Spansk och Maria Bahrami valdes till justerare tillika rösträknare
1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelsen utgick torsdagen den 30 januari, i enlighet med stadgan
SM beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
1.6. Fastställande av föredragningslista
Marcus Wallberg yrkar på att lägga till diskussionspunkt 6.2 Fler gasque:r med andra
sektioner
SM beslutar
att lägga till punkten 6.2 Fler gasque:r med andra sektioner
att fastställa föredragningslistan
Att-sats 1 är direkt från Marcus Wallbergs yrkande
1.7. Adjungeringar
Inga.
1.8. Entlediganden
Inga.
1.8.1. Entledigande av Sammankallande valberedare
Inga.
1.9. Anmälningsärenden
Inga.
1.10 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.
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2. Rapporter
2.1. Sektionsstyrelsen
Kassören Anton Warnhag informerade om att styrelsen välkomnat de nya deltagarna
och att arbetet med verksamhetsplanen fortsätter. Att styrelsen har gått på några
utbildningar, medverkat i frukostseminarium samt arbetat med
funktionärssammanhållningen. Sedan har nämnordföranderådet gjorts om till ett
funktionsråd för att inkludera alla funktionärer. Till sist att har styrelsen arbetat med
frågor om hur vi ska involvera fler i arbetet och hur vi ska stärka samarbetet med
Medieteknik i Norrköping.
Alexander Arozin kommer in sent.
2.2. Näringslivsgruppen
Ledamot Mikael Kjellnäs informerade att NLG haft en KickOff och att de arbetat med
sammanhållningen, jobbportalen, examensjobb, jobbannonser i allmänt samt att
samordna kontakten med företag.
2.3. Studienämnden
Programansvarig student Cecilia Friström informerade om studienämndens arbete med
utvärderingen av utbildningsprocessen, vilket inkluderar administrativa frågor,
kurswebben samt utvärdering av bristerna. CSC har ett utvecklingsprojekt där lärare och
professorer bedömer vilka som ska sponsra nya projekt. Studienämnden har också sett
över hur de ska spridas så att information om vart studenter vänder sig är tydlig.
2.4. Klubbmästeriet
Klubbmästare Lennart Jönsson informerade om det fortsatta arbetet med pubar och att
balen tyvärr inte kommer att bli av. Arbetet med att hitta lokal påbörjades för sent.
2.5. Kommunikationsnämnden
Kommunikatören Sara Edin informerade om att kommunikationsnämnden jobbat med
sektionstidningen samt planerat att göra en tygpåse till våren.
2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen
Idrottsnämndsordförande Alexis Tubulekas informerade att de medverkat i två THSmästerskap, att de fick bidraget från THS samt att de nu spelar innebandy varje
fredagseftermiddag.
Sektionslokalsansvarig Adam Nyberg informerade att Meta har fått nya soffor och en
läskmaskin. Våren 2016 kommer utbildningshuset vara färdigbyggt. Sedan har de
arbetat med att utvärdera studieplatser på KTH, ett projekt med THS, med fokus på ljud,
ljus och akustik.
Valberedare Ulrika Andersson informerade om att de arbetat med kravprofilerna för alla
poster samt att postbeskrivningarna är inlämnade.
Qulturnämndsordförande Anton Sivertsson informerade om att de sker en kontinuerlig
utökning av gruppen för att bevara kontinuiteten.
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Öfverphös Sara E informerade från ÖPH att de tillsatt alla gruppchefer för mottagning
och att arbetet sätter igång nu.
2.7. Övriga rapporter
2.7.1 Metaspexet

bilaga i.

Projektledare för Metaspexet Viktor Leandersson informerade att Metaspexet haft en
teateruppsättning. En publikökning men ekonomiskt sett blev resultatet negativt. Det
påverkar inte Medieteknik utan bara spexets egen ekonomi. Positivt är att inköpt
material kommer kunna återanvändas. Sammanfogning mellan media och data
fungerade bra, spexet är en bra kanal mellan dataloger och medianer.
SM beslutar
att bevilja projektledare Viktor Leandersson ansvarsfrihet och därmed avsluta
projektet
Kommunikationschef på THS Alexander Arozin informerade att THS arbetar med nästa
års verksamhetsplan. Regeringen har kommit med förslag om bidragssänkning. THS
sympatiserar med SSC och SFSK om att det försvårar studenternas situation. Fortsatt
renoveringsarbete av Nymble kommer att ske under våren.
Vice Ordförande Cecilia Engelbert informerade från Alumnigruppen att det görs en
kartläggning av alla funktionärer. Hittills finns 160 namn på funktionärer och att
planeringen av ett funkionärsalumnievent är i full gång och kommer att äga rum i slutet
av maj.
Ledamot Lukas Häggström informerade om att Tekniskt Basår i år kommer att ha sin
första mottagning, ansökan har öppnat för att medverka och studenter från
Medieteknik får ansöka.
3. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor
3.1. Motion Budgetändring för Idrottsnämnden

bilaga ii.

Ordförande Terese informerade att styrelsen ej skrivit ett motionssvar eftersom
motionen delvis är undertecknad av styrelsens kassör.
Mötesordförande öppnade för diskussion angående propositionen.
Ingen diskussion.
SM är redo att gå till beslut.
SM beslutade
att bifalla motionen i sin helhet
3.2. Proposition Reglementes ändring (Melodia)

bilaga iii.

Mötesordförande öppnade för diskussion angående propositionen.
Viktor L frågade om vad nuvarande sånglederiet tycker. Lukas, styrelsen, förklarade att
det inte påverkar posten i sig och att det inte skapar några förhinder för dem.
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Ett yrkande har inkommit från Fabian Wahlgren om ändra formuleringen i första
beslutpunkten till “det är sånglederiets ansvar att uppmärksamma styrelsen och/eller
Sektionmötet när det är dags att införskaffa nya exemplar och Melodia”
SM är redo att gå till beslut.
SM beslutade
att bifalla Fabians yrkande
SM beslutade
att bifalla propositionen om Melodia med att dess yrkande
Att-sats 1 är direkt från Fabian Wahlgrens yrkande
3.3. Proposition Reglementes ändring för hanteringen av valberedningens valhandlingar
bilaga iv.
Poya Tavakolian kommer in.
Mötesordförande öppnade för diskussion angående propositionen.
Christian frågade om valberedningen blivit informerade om detta. Cecilia E förklarar att
att-sats nummer två har valberedningen ej blivit informerade om.
Det frågades och diskuterades om hur man ska hantera den personliga information som
finns i valhandlingarna.
Ett yrkande har inkommit från Maria B om att formulering borde ändras till att det
delges i samband med. Ett till yrkande har inkommit från Anton om att istället ändra
formuleringen till att “ […] skicka ut i samband med”.
Ett ytterligare yrkande har inkommit från Cecilia E om att istället ändra formuleringen
till “att tillhandhållas samtidigt som övriga mötes”.
Ett yrkande har inkommit från Maria B om att ändra formuleringen till “ att
tillhandhållas i samband med att övriga möteshandlingar inför det aktuella
sektionsmötet”, Cecilia E jämkar sig.
Ett yrkande har inkommit från Fabian Wahlgren om att lägga till en till att-sats om ett
uppdrag som valberedningen får, ”att tillhandahålla ett anonymt format av
valhandlingar till Sektionsmöte #4”.
Ett sista yrkande från Christan har inkommit om att i Fabians uppdrag till
valberedningen ändra till ”Sektionsmöte”.
SM är redo att gå till beslut.
SM beslutar
att bifalla yrkandet från Maria bifallen
SM beslutar
att bifalla yrkandet från Fabian bifallen
SM beslutar
att finna hela propositionen godkänd
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Att-sats 1 är direkt från Maria Bahramis yrkande, att-sats 2 är direkt från Fabian Wahlgrens
yrkande.
Sofie Nilsson lämnade rummet för tillfälligt.
Gustav Mattson lämnade rummet för tillfälligt
Marcus Hogler lämnade rummet tillfälligt.
Linnea Holm lämnade rummet tillfälligt.
Sofie Nilsson kom tillbaka.
Mötet ajournerades till 18.35, 46 stycken på plats innan och 42 stycken på plats efter.
4. Bordlagda ärenden
4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/11
Terese förklarar att ingen revision har kunnat göras eftersom dokument från det
aktuella året saknas. Inget beslut kan därmed tas.
SM går till beslut.
SM beslutar
att bordlägga punkten
Gustav Mattson gick för dagen.
Marcus Hogler gick för dagen.
Fabian Wahlgren gick för dagen.
Philip Sköld kom in sent men har ej visat kårleg.
4.2. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 12/13
Revisorerna, Olof Lindman och Samuel Nordling informerade att all bokföring för 12/13
saknas. De har varit i kontakt med Johan Olsson som fixa det till SM4. Okända poster har
hittas som revisorerna tror tillhör mottagningen men vet ej och sedan har ett regelfel
skett vid inköp av sektionshoddies, beslut för det tog på ett extrainsatt SM men protokoll
från mötet saknas. Revisorerna kan inte tillstyrka att SM ger styrelsens 12/13
ansvarsfrihet.
Mötesordförande öppnade för diskussion och frågor angående att ansvarsfria styrelsen
12/13.
Det diskuterades om att protokoll för det extrainsatta mötet finns, därmed togs den
punkten av revisorerna bort.
SM är redo att gå till beslut.
SM beslutar
att bordlägga beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 12/13
Linnea Holm kom tillbaka.
5. Valärenden
5.1. Fyllnadsval av Branschdagschef
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Poya Tavakolian yrkar på fri nominering
SM beslutar
att bifalla Poyas yrkande om fri nominering
Poya Tavakolian nominerade Lisa Torekull
Lisa väljer att acceptera nomineringen.
Lisa höll en presentation om hennes förståelse och kunskap kring arbetet. Som tidigare
sponsoransvarig har hon förståelse av hur gruppen fungerar, sedan har hon kompetens
rörande att planera och organisera. Målet är att Medieteknik ska synas på marknaden
och få fler företag att veta om vår linje, att besökarna på mässan ska vara högt.
Mötesordförande öppnade upp för frågor till kandidaten.
Sanna Marklund frågade vad som kommer bli svårast. Lisa förklarar att det kommer vara
att få rätt företag på plats. Anton W frågade vad som var sämst med förra
Branschdagen, Lisa förklarar att dagen var för lång och att hon sedan inte vill ha samma
styrda förhållanden. Lisa förklarar att denna gång, rent sponsormässigt, ska de tidigt
flagga för en Branschdag och målet om 5 år är att Medietekniksbranschdag ska vara lika
etablerad som Dagen I.
Lisa Torekull lämnade rummet och mötesordförande öppnade upp för diskussion.
SM diskuterade.
SM beslutar
att man röstar med acklamation
SM beslutar
att välja Lisa till Branschdagschef
Lisa Torekull kom tillbaka.
6. Diskussionsärenden
6.1. Diskussion Val av ordförande Se bilaga v.
Vice ordförande Cecilia E och ledamot Mikael Kjellnäs informerade att i stadgarna står
det att ordförandevalet ska ske genom urnval. Styrelsen anser inte urnvalet tjänar sitt
syfte, det är långdraget, tar 2 veckor (10 läsdagar) samt så avser det inte alla andra
poster. I stadgarna står det inte hur det ska gå till. Positivt med urnval är att det är helt
anonymt men styrelsen vill att tiden ska förkortas och att valet ska ske på plats, precis
som alla andra poster på sektionen. En mer jämlikbehandling av valärenden.
Styrelsen ger förslag på en utfrågning av ordförande kandidaterna om man har massa
frågor.
Mötesordförande öppnade upp för diskussion.
Det diskuterades om att det är ett rimligt förslag och att det kan vara enklast om alla val
görs via klickers, ledamot Lukas förklarar att enligt stadgarna ska det genomföras via
urnval. Diskussion kring att om man bestämmer detta ska man tydligt och noggrant nå
ut till alla sektionsmedlemmar i alla kanaler.
Johan Lundh Heinstedt lämnade för dagen.
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Philip Sköld visade kårleg.
6.2 Fler gasque:r med andra sektioner.
Det diskuterades om att Medieteknik borde ha fler gasque:r med andra sektion. Det är
dock svårt att få till ett datum som passar alla.
7. Övriga ärenden
7.1. Övriga frågor
Inga
8. Nästa möte
Ordförande Terese presenterade svaren av enkäten rörande att hålla SM4 på en lördag och
informerade om att SM4 kommer äga rum lördagen den 17 maj.
9. Mötets högtidliga avslutande
Terese avslutar mötet 19.57

Justeras:

__________________________
Terese Skoog

__________________________

__________________________

Fredrik Spansk

Maria Bahrami

Metaspexet

bilaga i

Motion Budgetändring för Idrottsnämnden

bilaga ii.

Proposition Reglementes ändring (Melodia)

bilaga iii.

Proposition Reglementes ändring för

bilaga iv.
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