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1. PRELIMINÄRER
1.1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklarades öppnat kl. av sektionsordförand 12.07.
1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

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

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

Till justerare valdes Maria Roll och Mathilda Andersson.
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 tas upp på nästa möte.

2. INFORMATION FRÅN KÅREN
Olof Svanberg berättar om centrala kårkommitteer som har aspning just nu samt om
jämnställdhetspriset vars nominering stänger start.

3. INFORMATION FRÅN PA
Kia Bengtsson Ekström presenterar sig. Karl Gunnar kunde inte närvara.
På kandidatnivå håller vi på att överse våra ämnesstråk och lärsekvenserna. Vi ser hur det påverkar
kurserna. Uppmunrar till engagemang bland studenterna.
På masternivå håller vi på att skapa fler studios med mindre storlekar. Vi vill se över hela
examensprocessen. Gå från två examensutställningar till en. Ojämt fördelning på de två
masterprogrammen där MPARC har 2/3 delar av mastereleverna och MPDSD 1/3 - viktigt att vi håller
oss inom hållbarhet på båda inriktningarna.
Förutom AUU och ATU så har vi nu fått ett AMU vilket innebär att vi äntligen skapar en bra
kontaktyta mellan program och studenter på Masternivå. Extra bra eftersom representanter från alla
årskurser behövs till studiesocialaskyddsronden som tar plats nästa vecka.
Tackar för året och önskar alla en glad sommar!
Information från Styret. Berättar att det finns två vakanta platser till nästa års Styret vilket är väldigt
viktiga att fylla annars tvingas sektionen att läggas ner.

4. RUSTA
Emma, Rusta18 presenterar verksamhetsplanen.
Axel presenterar Rusta18’s budget.
Tim Vistrand, Styret17/18 är osäker på om kommittéer är tillåtna att sälja kläder för isåfall är
sektionen tvugen att börja betala skatt om vi överskrider en viss försäljningssumma vilket redan vissa
sektioner gör för att kunna ha den verksamnheten. Det blir en mycket större utgift för oss som sektion.

A-SEKTIONEN

A-AT-STYRET@LISTS.CHALMERS.SE

CHALMERS STUDENTKÅR

HTTP://WWW.A-SEKTIONEN.SE/

SVEN HULTINS GATA 6
412 58 GÖTEBORG

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN | CHALMERS STUDENTKÅR

2A MAJ 2018

Olof säger att designen skulle kunna tas framoch skickas till exempelvis spreadshirt.se och att de då är
ansvariga för försäljnning och MOMS.
Verksamhetsplan och budget godkäns enhälligt av sketionsmötet.

5. AUU
AUU har inte tidigare varit med på mottagningen men eftersom de ska vara med i år behövs en
preliminär budget godkännas för att redan nu kunna införskaffa representationskläder.
Den preliminära budgeten godkänds enhälligt av sektionsmötet.

6. A0K
Oscar, ordförande A0K17 presenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla inblandade.
Tove, kassör A0K17 presenterar bokslutet. Det som skiljer mest är finsittningen beroende på mer
sponsring som blev över vilket ledde till billigare biljettpris för Nollan.
Revisorerna Axel och Hanna säger att de kollat igenom bokslutet och yrkar för ansvarsfrihet.
De godkänds båda enhälligt av sektionsmötet.

7. A6
Edvin, A617 ordförande presenterar verksamhetsberättelsen.
Anna, A617 kassör presenterar bokslutet som resulterade i 20,000 kr plus. Budgeten följdes mestadels.
Det som skiljer beror på samarr där det är svårt att veta från början vilken förening vissa delar av
bokföringen ska läggas på.
Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet.
De godkänds enhälligt av sektionsmötet.

8. PUBA
Saga, Ordförande Puba17 presenterar verksamhetsberättelsen.
Matilda, Kassör Puba 17 presenterar bokslutet. Den skiljer sig från budgeten då det var svårt första
halvåret med lokal då Röda Rummet inte kunde användas. Det fanns inte så mycket pengar i början att
röra sig med föränn andra halvåret då de fick inkomst från puprundor.
Revisorerna tycker att den ekonomiska berättelsen förklarar bra varför det skiljer sig som det gör och
yrkar på ansvarsfrihet.
De godkänds enhälligt av sektionsmötet.

9. A-LAGET
Maria, ordförande Alaget 17 presenterar verksamhetsberättelsen.
Anna, Kassör Alaget17 presenterar bokslutet. Budgeten var inte helt utnyttjad pga de var rädda att
överskrida den vilket resluterade i att de gick lite under den istället.
Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet.
De godkänds enhälligt av sektionsmötet.

10. FOTA
Rebecka, ordförande Fota17 presenterar verksamhetsberättelsen.
Felicia, kassör Fota17 presenterar bokslutet. Alla pengar kommer från sponsorer och alla events är
självbetalda efter biljettpris. Inget av sektionens pengar har gått åt för verksamheten.
Revisorerna upplyser att förra årets kassör inte kunde redovisa var vissa inkomster kom ifrån vilket
blev svåra att bokföra. Tim säger att vi kan anta att det står i den ekonomiska berättelsen som redan
blivit godkänd.
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Revisorerna yrkar från ansvarsfrihet med små ändringar i den ekonomiska berättelsen med tillägg att
pengarna kommer från Styret 16/17.
De godkänds enhälligt av sektionsmötet.

11. PROPOSITIONER OCH MOTIONER
11.1 Olof Styret17/18 berättar om en Invalspolicy som bör godkännas som riktlinjer vid inval
till personer i föreningar, kommitter samt utskott. Vid inval för kommitteer 18 fanns inga riktlinjer att
utgå ifrån så detta är till för att underlätta vid kommande inval.
Policyn godkänds enhälligt av sektionsmötet.
11.2 Motion om bildandet av ett utbildningsutskott för mastereleverna. Detta för att eleverna
på masternivå ska få en koppling till programansvarig med representanter. Även för att kunna styra
upp events för att förbättra den sociala biten och samhörighet mellan mastereleverna.
Motionen godkänds enhälligt av sektionsmötet.

12. ÄSKNINGAR
Fota äskar om ny utrustning. En stor äskning som är uppdelat i 5 olika delar varav en redan är
godkänd av Styret.
Kassör och ordförande berättar att mycket privat utrustning krävs på arrangemang vilket inte ska
behöva krävas av kommittémedlemmar. Ibland är Fota dubbelbokade och då saknas utrustning för att
kunna fullfölja båda arrangemang samtidigt.
Äskninga A angår ett komplett nytt kamerakitt.
Äskning B angår en drönare.
Äskning C angår ”stora tillbehör” och är redan godkänd av Styret då den låg på under 5000 kr.
Äskning D angår ”små tillbehör” som minneskortshållare, batterier etc.
Äskning E angår ett nytt objektiv till den befintliga kameran för att låta kameran uppnå sin fulla
potential.
Tim säger att den totala summan för alla äskningar blir totalt 37,000 och då skulle den totala
äskningsbudgeten överskridas med ca 10,000. Därför rekomenderar han att det ska läggas på
avskrivning vilket innbär att nästa års Styret skulle ha mindre pengar att röra sig med. Även viktigt att
kolla upp försäkringar av sakerna.
Fota säger att drönaren är minst viktigt. Fråga om tillstånd för drönare. Är det tillåtet? Bra att kolla
upp om den skulle få användas på Götaplatsen till exempel.
Maria, AT2 ger förslag att komma i kontakt med V som i dagsläget äger en drönare. Fota har varit i
kontakt med fotokommittén på kårnivå.
Fråga om förvaring för utrustningen är löst. Ordförande säger att det är på gång. Tim säger att det
finns ett kassaskåp som kan användas till detta.
Tim säger att 18,000-19,000 finns kvar att lägga ut från äskningsbudgeten men det går att lösa om
sektionen anser att äskningen är rimlig.
Janna, MPDSD frågar om det finns pengar kvar för små äskningar för resten av året om all
äskningspott går åt nu? Då tas pengar från Sektionsnyttan vilket det finns mycket kvar av säger Tim.
Äskning A godkänds enhälligt av sektionsmötet.
Äskning B godkänds inte av sektionsmötet.
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Äskning D godkänds enhälligt av sektionsmötet.
Äskning E godkänds enhälligt av sektionsmötet.
Den totala äskningssumman blir då 18,714 kr
Paus för fika 13:09
Sektionsmötet återupptas 13.20
Madeleine frågar om någon kan tänka sig nominera sig själv till de vakanta posterna i Styret 18/19.
Tim och Cornelia förklarar vad kassörens och vice ordförande gör.
Vad har du för ansvar som kassör juridiskt sett om du gör fel kommer frågan. Du kan bli dömd men
det är väldigt förlåtande om du av misstag gjort fel. Endast ett fall jag kan säga där en person blev
dömd efter att ha skymt undan 100,000 kr. Du är ansvarig i 7 år.
Invalen och resten av mötet bordläggs tills nomineringar kommer in.

13. INVAL
14. HEMSIDAN
15. ÖVRIGA FRÅGOR
16. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas 13:35.
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