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1. PRELIMINÄRER
1.1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklarades öppnat kl. 12:11 av sektionsordförande.
1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Till mötesordförande valdes Madeleine Källmarker enhälligt.
1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Till mötessekreterare valdes Cornelia Franzén enhälligt.
1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till justerare valdes Johanna Larsson och Johan Wall.
1.5. NÄRVAROLISTA

Närvarolista skickades ut för påskrift.
1.6. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Mötet befanns enhälligt vara behörigt utlyst.
1.7. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Dagordningen fastställdes.
1.8. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll finns att läsa på sektionens hemsida.

2. INFORMATION FRÅN KÅREN
Olof Svanberg ställer sig upp och presenterar sig som sektionskontakt för Styret. Uppmuntrar till att
kika på nyhetsbrevet för att få reda på om allt som händer inom Kåren.

3. INFORMATION FRÅN PA
Kunde ej närvara.

4. STYRET INFORMERAR
Olof Nyman, SAMO berättar om Studentrösten under läsvecka 2-3.
Berättar även om kränkningar och sexuella trakasserier som har hänt på olika sektioner på Chalmers.
Det är inte ok och kåren jobbar nu extra med det. Olof uppmuntrar till att ta kontakt med honom som
SAMO eller med någon inom kåren ifall man känner att man utsatts för någonting liknande själv.
Cubsec kan man även ringa om man är på Chalmers eller på väg hem och känner sig osäker till
exempel (tel 031-7724499).

5. A- OCH AT- STYRET
Einar Persson, kassör i Styret 16/17 presenterar bokslutet från sitt år som kassör. Se dagordning.
Berättar att Styret gick väldigt mycket plus under året.
Adam frågar om tidigare A6:s kassör har skickat in bokslutet för verksamhetsår 15. Einar säger att han
inte har sett det men hört att det ska vara klart.
Olof från kåren undrar om skulder som framgick på balansrapporten. Einar säger att en sångbok som
inte blivit av än ligger under skuld. Det är främst äskningar som inte blivit av som ligger som ”skuld”.
Leo, revisorn yrkar på ansvarsbefrielse. Styret 16/17 ansvarsbefrias enhälligt av sektionsmötet.
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6. ATU
Neimir Chaudhry sammanfattar bokslutet för ATU 16/17. Se dagordning.
Förklarar att kylskåpsfikat gick back 1,500 kr i slutet av året pga av folk som inte betalade för sig, men
efter AT:s vårfest kompenserade intäckterna där för det. Kylskåpsfikat disskuteras om det ska finnas
kvar.
Det finns en skuld som ligger kvar från tidigare år som ingen vet vad den innebär eller var den
kommer ifrån.
Revisorerna säger att det inte är årets ATU skulden ska hamna på och yrkar på ansvarsbefrielse.
ATU 16/17 kassör och ordförande ansvarsbefrias enhälligt av sektionsmötet.

7. ARKIPELAGO
Olof Nyman presenterar Arkipelagos bokslut, se dagordning.
De gick väldigt mycket plus på grund av att biljettpriserna hade höjts. Berättar att dom bjöd på en
finare middag efter mässan som var uppskattad.
Alexander Radne undrar varför startkassan i budgeten står på 30,000 men i bokslutet står den på
50,000. Olof berättar att de fick större belopp till startkassan men dokumentet har inte ändrats efter
det.
Tim Vistrand säger att revisorerna säger att det fortfarande ligger en gammal skuld i Arkipelagos
budget men eftersom det inte ligger på detta års verksamhet yrkar de därför på anvarsbefrihet.
Det frågas varför inte alla skulder kan betalas av då sektionen har så mycket överskott på pengar, Olof
Nyman säger att det är för att det inte framgår vad det är för skulder och till vem.
Arkipealgo 16/17 ansvarsbefrias enhälligt av sektionsmötet.

8. PROPOSITIONER OCH MOTIONER
Adam Bäck Thoreén berättar att han tillsammans med valberedningen gått igenom A-sektionens
Stadga och hittat formuleringar som de vill ändra på. Se dagordning.
Johanna Larsson ställer sig upp för att representera valberedningen. Varför detta kommit upp nu är för
att vi närmar oss aspning och vi vill att rätt saker ska stå i Stadgan för att vi ska kunna göra vårt jobb.
Adam fortsätter att berätta om att hela Styret är förtroendevalda enligt stadgan medan i en kommitté så
fattas dessa förtroendevalda posterna.
Johanna Boethius undrar varför det står i den omformulerade stadgan att bara kommittéernas
Ordförande och Kassör ska bli förtroendevalda och inte en Vice Ordförande också? Olof och Adam
svarar att för att bilda en kommitté krävs ingen Vice Ordförande, däremot gör det det för att bilda ett
utskott.
Olof Svanberg från Kåren föreslår att gå igenom alla punkter och sedan fråga sektionsmötet om de kan
rösta igenom alla ändringar samtidigt. Olof säger också att Stadgan är en grundlag på sektionen och
ska inte röras i onödan. Kåren är inblandade i ändring av stadgar och därför har styret tagit hjälp av
honom i denna fråga.
Ändringen gällande kommittéernas inval (5.11) blir att istället för att sektionsstyrelse tillsammans med
den avgeånde kommittén väljer in nya poster är det valberedningen som har sista ordet.
För ansvarsfrihet (10.5) krävs i dagens läge ett årsmöte men skall nu ändras till vilket sektionsmöte
som helst under året. Anledningen till att utskott på dagens sektionsmöte kunde ansvarsbefrias är för
att deras bokslut borlades från förra mötet vilket var årsmötet.
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Madeleine påminner om att denna Stadgaändring ska röstas igenom på ett sektionsmöte till innan det
går vidare till kåren för att godkännas där.
Motionen godkändes enhälligt med ändringar.
Nästa motion om att ändra Reglementet presenteras också av Johanna. Se dagordning.
Dagens reglemente säger att endast ordförande från en kommitté kan sitta med tillsammans med
valberedningen under ansökningsperioden: intervjun. Detta ska ändras till vilken post som helst inom
den kommittéen som godkänds av valberedningen.
Olof från kåren hade en kommentar om vem som ska få vara med under intervjuerna. En jävig person
(exempelvis om en person som har en relation med en person som söker till föreningen) skall anses
olämplig för detta jobb.
Fråga från Andrea Eklund ifall någon från valberedningen skulle anses vara jävig, hur hanteras det?
Olof svarar att det måste valberedningen hålla ögonen öppna för och förhoppningsvis förstå själv.
Ännu ett ändring i ordval under punkt:
(9.1) När samtliga intervjuer är genomförda samlas valberedning och representanter för berörda
kommittéerna för att tillsammans nominera till de nya kommittéerna.
Reglementet godkändes enhälligt med ändring.

9. ANNONSERING FÖR EXTRAINSATT SEKTIONSMÖTE
Adam berättar att ett extra extra insatt sektionsmöte kommer att hållas under tentaveckan i
Kunskapstrappan.

10. HEMSIDAN
Här finns information om vad som händer på sektionen.

11. ÖVRIGA FRÅGOR
Alexander påpekar att Arkipelagos startkassa fortfarande står på 30,000.
Johanna Boethius säger att mycket i Reglementet inte är uppdaterats som tex att Styret ska heta AStyret eller Styret, inte A- & AT-Styret. Mycket är godkänt men inte ändrat. Skall ändras.
Gratis påsar lottades ut till Wilma och Andrea.

12. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet förklarades avslutat kl 13:03.
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