
 
Mötesprotokoll Vintermötet 2020-02-05 
 

1. Sektionens ordförande öppnar mötet 17.06 
2. Godkännande av utlysandet av mötet  

Mötet godkänner utlysandet av mötet 
3. Fastställande av dagordningen  

Mötet godkänner att följa dagordningen med undantag för 9.1 och 9.2 
4. Eventuella adjungeringar  

Mötet adjungerar in Hanna Holland med yttranderätt men ingen rösträtt 
5. Fastställande av röstlista för mötet  

18 röstberättigade varav 5 styrelsemedlemmar 
6. Val av mötesfunktionärer  

Mötet beslutar att välja följande: 
Mötesordförande - Markus Clasen 
Mötessekreterare - Pernilla Karlsson 
Två Justerare tillika Rösträknare - Vendela Folke, Julia Nordholm 

7. Information om verksamheten 
8. Rapport från Styrelsen  

8.1 Rapport från avgående ledamot av sektionsstyrelsen, Jonatan Lindgren  
8.2 Revisionsberättelse angående ledamot av Sektionsstyrelsen  

Revisor ser inget hinder för ansvarsbefriande av ledamoten 
8.3 Beslut om ansvarsfrihet för avgående ledamoten av sektionsstyrelsen  

Mötet ansvarsbefriar ledamoten 
9. Rapport från Utskotten  

9.1 Ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse från Barmästarna  
F.d. Barmästare presenterar kort verksamheten  

9.2 Revisionsberättelse angående Barmästarna  
Bordlagt till vårmötet 

9.3 Beslut om ansvarsfrihet för avgående Barmästare  
Bordlagt till vårmötet 

10. Fyllnadsval av en ledamot till sektionsstyrelsen 
Valberedningen har inte fått någon nominering eller ansökan för posten 
Cornelia Haag nominerar sig själv till valet på mötet 
Mötet väljer Cornelia Haag till ledamot i styrelsen för kvarvarande  
mandatperiod 

11. Val av Barmästare  
Valberedningen nominerar Gustaf Delebeck och Oskar Lidner för att dela  
ansvaret som barmästare 
Ingen nomineras på mötet 
Mötet bekräftar att det är dess mening att välja två personer till denna post 
Mötet väljer Gustaf Delebeck och Oskar Lidner 



 
Antalet röstberättigade justeras till 19 godkänns av mötet 17.26 
 

12. Val av JML-ansvarig student till studienämnden  
Valnämnden har inte fått in någon nominering 
Ingen nomineras på mötet 
Mötet godkänner att ge styrelsen mandat att välja en JML-ansvarig eller  
bordlägga valet till vårmötet om ingen kandidat kan finnas 

13. Konfirmering av nominering till Kamratstipendiet  
14. Styrelsens nominering är till Markus Clasén  

Nominering: Jag tycker Markus Clasén då han under sin studietid alltid  
arbetat för sina med studenters välmående och lycka. Detta arbetet har  
består av gott sektionsarbetet som givit många studenter lärorika  
mottagningar, roliga barer och trevliga sittningar. Han är en rolig prick på ritsal  
som genom sin goda humor och lättsamma sätt till utbildningen givit sina  
medstudenter en andningsrum i studiehetsen.  
 
Övrig diskussion - mötet föreslår att denna post utlyses tydligare samt tidigare  
i framtiden via ex. studienämndsansvariga och posters i skolan. 
 
Mötet godkänner nomineringen 

 
Röstlängden justeras till 20 röstberättigade 17.35 under punkt 14 
 

15. Val av Fanbärare  
Styrelsens nominering är Markus Clasén och Julia Nordholm  
Styrelsen nominerar Julia Nordholm till ordinarie Fanbärare samt Markus  
Clasén till vice Fanbärare 
Mötet väljer Julia Nordholm till ordinarie Fanbärare 
Mötet väljer Markus Clasén till vice Fanbärare 
 
Mötet justerar röstlängden till 19, 17.49 
 

16. Val av valberedning till Vårmötet  
Robbin Modigh nominerar sig själv för denna post 
Mötet väljer Robbin Modigh till Valberedning Vårmötet 
Gottfrid Björk nominerar sig själv för denna post 
Mötet väljer Gottfrid Björk till Valberedning för Vårmötet 
Mötet ger de valda valberedarna mandat att välja en tredje valberedare. 

 
17. Proposition om ändring av Arkitektursektionens stadgar  

Efter att vår stadgar har ändrats flertalet gånger genom åren har styrelse gått  
igenom stadgarna för att skapa organisatorisk harmoni i dessa. Utöver detta  
innehåller förslaget till förändring att sektionens stadgar harmoniseras med  
THS reglementes bestämmelser för sektionerna. Eftersom ändringarna är så  
många och behandlar nästan alla delar av stadgarna presenteras inte varje  



ändring var för sig utan ett förslag för helt nya stadgar presenteras. Svart text  
är bibehållna delar, överstruken text är delar som försvinner och röd text är  
nya delar. Se bilaga 1  
 
Kommentarer om stadgeändringarna 
-Vid ekonomiska beslut som avviker från satt budget skall Megarådet 
konsulteras. 7.1.1. 
 
-9.6.2 Äskning upp till 5000 kr godkänns av megardådet (inte styrelsen) 
 
Mötet godkänner propositionen (bilaga 1)i sin helhet med undantag för punkt 
7.1.1. som godkänns enligt följande: 
7.1.1. Megarådet är ett informerande och konsulterande råd för styrelsen och 
utskottsansvariga. Megarådet syftar till att underlätta utskottens samarbete. 
Styrelsen kan konsultera Megarådet i frågor som styrelsen är oenig om eller 
vilken är för stor för styrelsen att fatta beslut om på egen hand. Megarådet 
ska konsulteras vid ekonomiska beslut som avviker från budget. 
Sektionsordförande är rådsordförande. 
 
9.6.2. 
Medlem av sektionen kan ansöka om en summa pengar till ett specifikt 
ändamål. Enskilda äskningar på upp till 5000 kr kan beslutas direkt av 
Megarådet vid megarådssammanträde, summor över 5000 kr beslutas om vid 
sektionsmöte.  
 
 med 19 röster för, 0 röster mot. 
 
 

18.  Kommande möte  
Nästa ordinarie SM, Vårmötet, sker i mitten av maj, då kommer  
näringslivsansvarig student, JML-ansvarig väljas, f.d. Barmästare  
ansvarsbefrias 

19. Övriga frågor 
Förslag av julgåva till vaktmästare samt verkstan (anställda i verkstaden) 

20. Mötets avslutandes 
Mötesordförande avslutar mötet 18.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


