SM4 2022
21 september 2022
plats: Seminarierum A108
Mat: Sektionen bjuder på sushi och dryck

1.

Mötets öppnande

mötet öppnas av ordförande kl. 17.38

2.

Godkännande av utlysandet av mötet

Emilia presenterar mötets utlysande som skett 3 veckor innan mötet i enlighet
med stadgar.
SM godkänner utlysandet av mötet.

3.

Fastställande av dagordning
SM godkänner att lägga till rapporter som en punkt mellan 6 och 7.
1 Rapport från Styrelsen
2 Rapport från Utskott
3 Rapport från THS

4.

Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar tas upp. SM godkänner

5.

Fastställande av röstlista för mötet
Ordförande fastställer röstlängden till 61 personer.

6.

Val av mötesfunktionärer
6.1 mötesordförande
Julia Nordlöf nomineras till mötesordförande och godkänner nomineringen.
SM väljer Julia till mötesordförande.
6.2 mötessekreterare
Maria Helgesson nomineras till mötessekreterare och godkänner
nomineringen. SM väljer Maria till mötessekreterare.

6.3 två justerare tillika rösträknare
Emilia Eckerlid och Markus Clasén nomineras. Båda godkänner
nomineringen. SM väljer Emilia och Markus till rösträknare.

7. Rapporter
7.1 Rapport från Styrelsen
Styrelsen har presenterat sig under mottagningen. Har bedrivit arbete i
omformning av stadgar, policys och dokument. En nollegasque har
genomförts. Nu ligger fokus på överlämning till nästa års styrelse.

7.2 Rapport från Utskott
Arkipelago: Sedan förra SM har enaktivitet under mottagningen genomförts.
Annars inte så mycket aktivitet sedan SM i Maj 2022.
Abaren: Är inte här och har inte gjort något.
Mottagning: Mottagningen har genomfört en mottagning. Allt har gått bra,
inga kriser. Ingen dog. Verksamheten är klar.
FOGA: Elin är sjuk, Vincent berättar. Höll en slasque som var slasquig.
Lyckat. Inget mer har hänt sedan förra SM. Finsittning planeras.
Festeriet: Haft pubar varje fredag, och samma sak nu under denna termin.
Nollepubrundan och mottagningspub har genomförts.
Event: Under mottagningen annordnades en bowlingkväll och under
sommaren genomfördes fina museibesök till nordiska och drottningholm
slott.
Studienämnden: har bedrivit studiebevakning och arbetar med en förbättring
av schema, förlängda öppettider och mensskydd på toaletter.
Hållbarhet: Återbruk på plan 5. Lyckad aktivitet under mottagningen.
JML: En genomförd workshop under mottagningen, samt en workshop för
Phaddrar i våras. Nu på tisdag anordnas en diskussionskväll.

7.3 Rapport från THS.
Det som händer på THS: Poster till kårledningen söks just nu är till exempel
projektledarroller. På måndagar mellan kl 6-8 sitter dem på panorama och
det är bara att komma på besök för dem som vill. THS presenterar ändrade
lokalregler och under alkfria event får man ge ut mat gratis (gäller för
sektionsevent). Nymble annordnar beerfest 30 sept.

8. Beslut om ansvarsfrihet för avgående Näringslivsansvarig student
Yrkar på att bordlägga punkten till nästa SM. SM godkänner.
8.2 motionssvar på ”ta tillbaka megarådet”
“Styrelsen önskar att SM tar ställning till inkommen motion. Styrelsen ser en vikt i att
de olika rådsnamnen är sammanhängande och ifall motionen godtas av SM
uppmuntras sektionen inkomma med motioner för de övriga råden.”

9. Behandling av propositioner och motioner
8.1 Motion om att ”Ändra namn på Utskottsråd till Megaråd”
Ordförande fastställer röstlängden till 59 personer.

Lisa Sandblom presenterar. Förra SM röstades namnet utskottsråd igenom.
I ett svar från styrelsen uppmanas SM att ta ställning. Diskussionen som förs är att
alla råd i nuläget har lika benämning, men att namnet Megaråd är ett kul namn som
redan används av alla i sektionen.
Röstning att ”Ändra namn på Utskottsråd till Megaråd”:
Handuppräckning: 54 röster för. 0 röstar mot.

8.3 Styrelsens proposition, ändring i stadgar och reglemente

Mindre, kosmetiska förändringar i stadgarna som SM i maj gav tillstånd att ändra.
Röstning “ändring i stadgar och reglemente ”:
Handuppräckning: 56 röstar för, 0 röstar mot

10. Val till sektionsstyrelsen
9.1 Ordförande

Valberedningen förordar två kandidater, Julia och Evelyne.
Evelyne drar in sin kandidatur.
Julia Nordholm presenterar. Suttit som mottagningsansvarig i två år samt suttit som
vice ordförande under ett år. Dessutom varit mottagningsasamordnare på THS. Det
som skulle kunna vara utmanande är att Julia planerar ett utbyte till våren.
Öppnar upp för frågor
Varför söker du till ordförande?
Sektionen skulle må bra av lite erfarenhet. Bidra med ett stöd. oavsett vad det
handlar om. Stora förändringar har skett, men vill vara med och driva sektionen
framåt.
Specifika frågor som är viktiga för Julia är att jobba mer med en internationalisering.
Även att hela sektionen ska präglas av ett JML arbete och hållbarhetsarbete. Se till
att alla utskott kan jobba med dessa frågor.
ordförande öppnar upp för debatt
Julia är vettig, vi vill ha en ordförande.

SM röstar för Julia Nordholm (person nr 971112 5980) som ordförande
(firmatecknare med rätten att teckna var för sig)
0 röstar för vakans

9.2 Vice ordförande
Valberedningen presenterar två kandidater, Sofia och Vincent.
Vincent Landemoo presenterar: senaste året varit vill gärna
öppnar upp för frågor.
Absolut en möjlighet att Vincent har ambitionen att bli ordförande när Julia åker på
utbyte.

Andra ambitioner för sektionen: Vill värna om sektionen. Studentlivet och sektionen
ska fortsätta uppåt. God grogrund. vill slita för att sekitonens bästa.
Sofia Salomonsson presenterar.
Vill jobba mer med att inkludera internationella studenter.
Andra ambitioner är att förbättra kommunikationen mellan utskott.
Öppnar upp för debatt
Väldigt bra att ha en person som kan tänka sig att hoppa in som ordförande.
Vincent är trevlig och lätt att ha och göra med.
Sofia har varit med i mottagningen, båda skulle passa bra i rollen.

Ordförande fastställer röstlängden till 52 personer.

SM begär sluten votering
Röstning: Vincent fick en majoritet.
SM röstar för Vincent
Ingen röstar för vakans.

SM godkänner röstlängden för möte fastställs till 53.

9.3 Kassör
Gottfrid nomineras. Gottfrid godtar nomineringen.
Gottfrid Björk presenterar. Bra koll på sektionen, koll på stadgar. Har tidigare
erfarenhet av bokföring. Har tidigare varit mycket aktiv i sektionen, i Event, FOGA,
mottagningen.
Öppnar upp för debatt.

Tror att samarbetet med Ordförande kommer gå jättebra. Han har koll på läget.
Pernilla finns alltid som stöd att rådfråga.
SM röstar för Gottfrid Björk som kassör (person nr 000820-2350) (firmatecknare med
rätten att teckna var för sig)
Ingen röstar för vakans.
SM godkänner röstlängden för möte fastställs till 54.
9.4 Kommitté- och nämndansvarig student (KNAS)
Valberedningen förordar en kandidat, Alexander.
Alexander Sjölund presenterar: vill fokusera på en mer generell
studiebevakning.

Öppnar upp för debatt
KNAS är en ny post som tillkommit. Alex har full koll på vad posten innebär.
Har varit med och gjort mycket i rollen som PAS.

SM Röstar för Alexander Sjölund till Kommitté- och nämndansvarig student
(KNAS).
Ingen röstar för vakans

9.5 Sekreterare
Valberedningen förordar 3 kandidater, varav 2 dragit in sina kandidaturer.
Lisa Sandblom presenterar: tidigare mycket aktiv i sektionen som bland
annat mottagningsansvarig. Hon vill påverka mer inom styrelsen.
Öppnar upp för debatt.
Blir jättebra för posten.
SM röstar Lisa som sekreterare
Ingen röstar för vakans

9.6 Kommunikatör
Majd Nomineras, Godtar inte
Linn Nomineras, Godtar nomineringen
Johanna nomineras, Godtar inte
Evelyn kandiderar.
Listan stängs.

Linn Nyholm presenterar. Tidigare varit med i föreningar och tycker
det är kul med styrelsearbete. Tidigare erfarenhet av föreningsarbete.
Bekväm med engelska. Kul med grafisk design för inlägg osv.
Evelyne Åkerlund presenterar. Vill engagera sig inom sektionen.
Ingen tidigare erfarenhet av grafisk design. Bekväm med engelska.
Taggad på att vara med i styrelsen.

öppnar upp för debatt
Röstning: Linn får en majoritet
SM röstar för Linn Nyholm
Ingen röstar för vakans.

Ordförande fastställer röstlängden till 49 pers.

9.7 Lokalansvarig student (LAS)
Evelyne kandiderar.
Evelyne Åkerlund presenterar, Är jättetaggad på sektionsarbete.
Öppnar upp för debatt.
Blir jättebra!

SM röstar för Evelyne Åkerlund
Ingen röstar för vakans

9.8 Ettans post
Det finns redan representanter för ettan och master i styrelsen och posterna
är inte nödvändiga.
SM röstar för att inte tillsätta Ettans eller Master post

9.9 Master post

11. Val utskottsansvariga
10.1 Klubbmästare
Valberedningen förordar en kandidat, Ester och Felicia.
Ester Lindstedt Hidiri och Felicia Larsson vill driva festeriet framåt. Allmänt
taggade på allt arbete som posten innebär. Pratat mycket med tidigare
klubbmästare och har bra koll. Har visioner om att fortsätta med temapubar
och mycket märkesgrejer. Jobba mer med samarbeten.
Öppnar upp för diskussion.
Tagit mycket ansvar., kommer bli jättebra klubbmästare!
SM röstar för Ester Lindstedt Hidiri och Felicia Larsson
Ingen röstar för vakans

10.2 Mottagningsansvarig student
Valberedningen förordar 1 kandidat, Ivar och Staffan.
Ivar drar tillbaka sin kandidatur.

Staffan Eklund presenterar, har visionen att göra arbetet enklare och mer
konkret utan att komplicera det. Prata mycket med Lisa och har bra koll.
öppnar upp för debatt
Staffan kommer göra ett bra jobb, redan tagit stort ansvar.
SM röstar för Staffan Eklund
Ingen röstar för vakans
10.3 Eventansvarig student
Ivar nomineras, godtar inte
Sofia nomineras, godtar nomineringen
Sofia Salomonsson Tycker det är kul att engagera sig inom sektionen och vill
göra det inom eventutskottet.
öppnar upp för debatt.
Hon är öppen för förslag och det kommer bli toppen med en bra undergrupp!

SM röstar för Sofia Salomonsson
Ingen röstar för vakans

10.4 Gasqueansvarig student
Linda nomineras, godtar nomineringen
Linda Forsell har Tidigare erfarenhet av studentliv i Uppsala och förstår
ansvaret för posten.

Öppnar upp för debatt
Hon har jättebra bakgrund för arbetet.

SM röstar för Linda Forsell
Ingen röstar för vakans

10.5 Näringslivsansvarig student

Richard nomineras, godtar inte
Leo nomineras, godtar inte
Andreas nomineras, godtar inte
Majd nomineras, godtar inte
SM godkänner att bordlägga punkten till nästa SM

10.6 Barmästare
Valberedningen förordar Emil och Miranda.
Emil Bergman och Miranda Lishajko presenterar, Jättekul med Abar.
öppnar upp för debatt
Bra bakgrund, varit på a-baren tidigare.

SM röstar för Emil Bergman och Miranda Lishajko
Ingen röstar för vakans

12. Val av ekonomiansvariga
11.1 Ekonomiansvarig för Festeriet
Valberedningen förordar Leo
Leo Julin presenterar, vill engagera sig mer än att bara stå i baren.
Jättetaggad. Bra samarbete med klubbmästarna.

SM röstar för Leo Julin
Ingen röstar för vakans

11.2 Ekonomiansvarig för Mottagningen

Valberedningen förordar en kandidat, Linn.
Linn Nyholm presenterar sig
Öppnar upp för debatt
Bra bakgrund. Gått ekonomikurser.

SM röstar för Linn Nyholm
Ingen röstar för vakans

11.3 Ekonomiansvarig för Eventansvarig
SM godkänner att bordlägga till nästa SM.

11.4 Ekonomiansvarig för Foga
Lisa nomineras, godtar inte
SM godkänner att bordlägga till nästa SM.

11.5 Ekonomiansvarig för Arkipelago
Bordläggs automatiskt till nästa SM eftersom ingen är utskottsansvarig.

11.6 Ekonomiansvarig för A-baren
Valberedningen förordar Fanny
Fanny Cullborg har tidigare erfarenhet av att jobba på företag med stora
budgetar.
Öppnar upp för debatt
bra samarbete med ansvariga för arkipelago.
SM röstar för Fanny Cullborg
Ingen röstar för vakans

13. Val till nämnder (fyllnadsval till perioden 1 oktober - 31 januari)
12.1 Hållbarhetsansvarig student
Valberedningen förordar Jens
Jens Kjellin presenterar, återbruksrummen bör organiseras upp. Är också
taggad på att annordna föreläsningar

Ordförande fastställer röstlängden till 48 pers.
SM röstar för Jens Kjellin
Ingen röstar för vakans

12.2 JML-nämndsansvarig student

Andrea nomineras och godtar nomineringen
Andréa Caceres har varit med att startat upp JML från grunden efter
pandemin och är en god kandidat.
SM röstar för Andréa Caceres
Ingen röstar för vakans

Ordförande fastställer röstlängden till 41 pers.

12.3 Internationellt ansvarig student
Majd nomineras, godtar inte
SM godkänner att bordlägga till nästa SM

12.4 Studienämndsansvarig student
Valberedningen förordar Johanna
Johanna Pettersson Björnberg presenterar, taggad på arbetet och har
mycket planer.

öppnar upp för debatt,
bra kandidat, kommer göra ett jättebra jobb. Har stora planer för
studienämnden.
SM röstar för Johanna Pettersson Björnberg
Ingen röstar för vakans

14. Val av sektionsrevisorer (2 st)
Valberedningen förordar 2 kandidater, Vendela och Pernilla
Pernilla Karlsson och Vendela Folke presenterar. Båda har god erfarenhet
och lämplighet för posterna.
öppnar upp för diskussion

SM röstar för Pernilla Karlsson
Ingen röstar för vakans

SM röstar för Vendela Folke
Ingen röstar för vakans

15. Val av skyddsombud
Emilia nomineras, godtar nomineringen

Ordförande fastställer röstlängden till 47 pers.

öppnar upp för debatt
Bra kandidat!

SM röstar för Emilia Eckerlid
Ingen röstar för vakans

16. Val av valberedning
15.1 (2 st 1 oktober - 30 september)
Valberedning förordar 1 kandidat, Markus Clasén
Alexander Sjölund kandiderar
Mira Letho kandiderar

Ordförande fastställer röstlängden till 48 pers.

SM godkänner Sara till en till en tillfällig förordnad rösträknare

Röstning 1: Handuppräckning
Markus 0
Alexander 12
Mira 20
SM röstar för Mira Letho
Ingen röstar för vakans

Röstning 2: Handuppräckning
Alex 24
Markus 3
SM röstar för Alexander Sjölund
Ingen röstar för vakans

15.2 (2 st fyllnadsval 1 oktober - 31 januari)
Valberedning förordar Markus Clasén
Lukas Lindell Welander kandiderar

Leo Julin nomineras och godtar nomingeringen

Ordförande fastställer röstlängden till 41 pers.

Röstning 1: Handuppräckning
Lukas 16
Leo 15
Markus 0

SM röstar för Lukas Lindell Welander
Ingen röstar för vakans
Röstning 2: Handuppräckning
Leo 27
Markus 3

SM röstar för Leo Julin
Ingen röstar för vakans

17. Kommande möten
16.1 Styrelsen föreslår: 10 November

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande
Mötet avslutas 21:54

Ordförandes Signatur

Justerares Signatur

––––––––––––––––––

––––––––––––––––––

Julia Nordlöf

Emilia Eckerlid

Justerares Signatur

Sekreterarens Signatur

––––––––––––––––––

––––––––––––––––––

Markus Clasén

Maria Helgesson

