
Protokoll
1 Mötets öppnande
mötet öppnade kl 12:09.
2 Godkännande av utlysandet av mötet 
Godkänns. Affischer sattes upp mer än två veckor före mötet. Inbjudan har också funnits på 
hemsidan, facebook och i nyhetsbrev. 
3 Fastställande av dagordning
4 Eventuella adjungeringar
0
5 Fastställande av röstlista för mötet
33 medlemmar som betalat kåravgiften deltog i mötet. 
6 Val av mötesfunktionärer:
Som mötesordförande valdes Molly Sjögren, som mötessekreterare valdes Tolla Stuart Dahlgren, 
justerare tillika rösträkare blev Teodor Nilson och Pontus Restadh. (2 pers) teodor pontus

Infopunkter:

1 Rapport från ordförande Molly

2 Rapporter från styrelsens utskott

3 Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Bordläggs till senare eftersom den sittande styrelsens verksamhetsår tar slut den 30 september. 

Beslutspunkter:

4 Val till sektionsstyrelsen:
Valberedningen har bestått av Marie Ekblad, Johan Wallhammar och Oscar Willner. De har 
arbetat från terminsstart till nu med att intervjua den sittande styrelsen och de olika 
kandidaterna.

Till posten som ordförande nominerade de Anna Grundmark i årskurs 3. Hon har tills nu 
suttit i styrelsen som mottagningsansvarig. Mötet beslutade att välja Anna som 
ordförande. 
Till posten som vice ordförande nominerades Emelie Frisk i årskurs 2. Posten innebär att 
man samarbetar med och avlastar ordföranden. Det finns stort utrymme att själv utforma 
vad man ska ägna sig åt som vice ordförande. Mötet beslutade att välja Emelie. 

Till posten som kassör nominerades Anton Eriksson i årskurs 1. Han har tidigare pluggat 
ekonomi och har därigenom erfarenhet av liknande arbete. Mötet beslutade att välja 
Anton som kassör.  

Till posten som sekreterare nominerade valberedningen Lisa Enbom i årskurs 1. Att vara 
sekreterare är ett bra sätt att få inblick i sektionens arbete. Därför är det positivt att någon 
från årskurs 1 får posten. Mötet valde Lisa som sekreterare. 

Till posten som programansvarig student (PAS) nominerade valberedningen Daniel 
Holmberg i årskurs 3. Mötet valde Daniel som PAS.
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Till posten som lokalansvarig student (LAS) nominerade valberedningen Eric Norin i årskurs 
2 som suttit på posten det senaste året. Eric fick förnyat förtroende och blev vald. 

Till posten som info och PR-ansvarig nominerade styrelsen Tolla Stuart Dahlgren i årskurs 
3. Mötet valde Tolla. 

Till posten som mottagningsansvarig nominerades Ludwig Ahlnäs i årskurs 2. Han har i år 
varit med som fadder på mottagningen. Mötet valde Ludwig. 

Till ettans post i styrelsen nominerades Otto Lindstam. Han blev också vald. 

5 Val av två sektionsrevisorer 
Som sektionsrevisorer valdes Molly Sjögren och Olof Olsson. 

6 Val av valberedning inför vintermötets val 
Bordlades till senare. 

7 Övriga val: vice fanbärare
Som vice fanbärare valdes Molly Sjögren med motiveringen att hon verkat för 
studenternas bästa under sina två år i sektionsstyrelsen och det senaste året som 
sektionsordförande. 
Som vice vice fanbärare valdes Simon Lundberg med motiveringen att han verkat för 
studenternas bästa i sin roll som ordförande för arkitektstudenterna. 

8. Kommande möten 
Nästa stora sektionsmöte är vintermötet som hålls efter jul. 

9. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 13:06. 
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