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1. PRELIMINÄRER
1.1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklaras öppnat kl. 17:16 av sektionsordförande Adrian Pihl Spahiu.
1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Omröstning
Till mötesordförande nomineras och väljs Adrian Pihl Spahiu enhälligt.
1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Omröstning
Till mötessekreterare nomineras och väljs Ebba Gordon Hultsjö enhälligt.
1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Omröstning
Till justerare tillika rösträknare väljs Samuel Nyberg (AT1) och Anna Moberg (AT2) enhälligt.
1.5. NÄRVAROLISTA

Närvarolistan skickas ut.
1.6. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Mötesordförande förklarar att kallelsen skickades ut för minst två veckor sen och att dagordningen
skickades ut i måndags, vilket är tre arbetsdagar innan sektionsmötet.
Omröstning
Mötet befanns vara behörigt utlyst.
1.7 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Dagordningen skickades ut för tre arbetsdagar sedan.
Omröstning
Dagordningen godkänns enhälligt.
1.7 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Mötesordförande informerar om att mötesprotokollet från föregående sektionsmöte ligger uppe på
hemsidan.
Kommentar: De nya stadgarna som godkändes i höstas ligger inte uppe på hemsidan.
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2. INFORMATION FRÅN PROGRAMANSVARIG
Kia Bengtsson Ekström, programansvarig för Arkitekturprogrammet, är närvarande. Karl-Gunnar
Olsson, programansvarig för Arkitektur och Teknik-programmet, kan tyvärr inte närvara.
Kia berättar om att det inte finns mycket nytt att berätta. Från och med nu kommer det bara att hållas
exjobb på våren och det kommer att bli ett firande av både de som tar examen och kandidaten på
samma tillställning den 5e juni. Det kommer att vara mingel, bubbel och tal. Hon hoppas att det blir en
tradition.
Kia tackar Styret, utskotten och kommittéerna för sitt engagemang och poängterar att det bidrar till att
skolan är som den är idag. Hon ser fram emot ett fortsatt samarbeta med de nyinvalda utskotten och
kommittéerna.

3. INFORMATION FRÅN CHALMERS STUDENTKÅR
Tove Larsson, utbildningsenhetens ordförande och a-sektionens kontaktpersonen i kåren, kan inte
närvara och har istället bett sektionsordförande att framföra lite punkter. Adrian informerar om att det
nu finns sommarjobb att söka på Chalmers utbildningssatsning TRACKS för A och AT som handlar
om att designa nya lärarmiljöer. I kåren går det att söka till talman och valberedningen, samt
utbildningsrådsrepresentant och studentrepresentant i anställningskommittén. De sistnämnda posterna
är arvoderade.

4. STYRET INFORMERAR
4.1 ASPNING

A-Styret informerar om att Studentrösten har hållits i samarbete med utskotten. Sektionsordförande
sammanfattar resultatet från Studentrösten. Det informeras även om att det är deadline för
tekonologäskningar imorgon.

5. PROPOSITIONER
5.1 NY ARBETSMARKNADSPOLICY

Det har under året kommit fram ett behov av en arbetsmarknadspolicy som behandlar hur sektionen tar
kontakt med företag, sponsring och hur företag får göra reklam på sektionen.
Fråga: Är det möjligt för exempelvis AUU eller ATU att kontakta ett företag och samarbeta med dem
under ett arrangemang?
Svar: Tanken är att utskotten och kommittéerna ska dubbelkolla med Arkipelago innan kontakten med
företaget börjar så att inte flera utskott och kommittéer kontaktar samma företag. Arkipelago ska hålla
ett register över vilka kontakter som hålls, men är själva inte inblandade i arrangemanget som
exempelvis AUU håller i.
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Omröstning
Den nya arbetsmarknadspolicyn godkänns enhälligt.
5.2 UPPDATERAD EKONOMISK POLICY

Styret fick i uppdrag av sektionsmötet på föregående sektionsmöte att se över policyn till nästa möte.
Mötesordförande går igenom propositionen och därmed ändringarna i den uppdaterade ekonomiska
policyn.
Omröstning
Ändringarna i den ekonomiska policyn godkänns enhälligt.

6. MOTIONER
6.1 AVVIKELSE FRÅN EKONOMISK POLICY

FotA har skickat in en motion om att frångå den ekonomiska policyn som säger att de totalt får köpa in
representationskläder för 3000kr och sin budget som röstades igenom där de hade en post på 3000kr
för representationskläder. I och med ändringen av den ekonomiska policyn under pågående
sektionsmöte, vilket bland annat innebar att maxtaket för representationskläder för FotA ligger på
4000kr, behöver de ej längre be om att få frångå den ekonomiska policyn utan bara från sin budget.
Mötesordförande läser Styret yrkande.
Omröstning
Motionen godkänns enhälligt.

7. INVAL
Mötesordförande förklarar att det fortfarande finns flera vakanta poster i utskotten och Styret, vilka är
grundläggande för att både utbildningens och sektionens fortlevnad. Det finns ingen
studentrepresentant i ATU och ingen kassör eller SAMO i A-Styret. Om ingen nominerar sig till
posterna under mötet kommer det att ajourneras i två veckor. Om A-Styret inte fylls kommer inga
arrangemang att kunna hållas under sektionens organisation tills vi har ett nytt styre. Utbildningen
kräver att det finns studenter som bevakar utbildningen. Utan studiebevakning kan inte programmet
examinera sina studenter.
7.1 A-STYRET

Nerma Ceric (AT1) nomineras av Valberedningen till ordförande och Anton Persson (A1) till
kommunikatör i A-Styret 19/20.
Nerma och Anton presenterar sig själva.

Omröstning
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Nerma Ceric väljs enhälligt in som ordförande i A-Styret 19/20.
Anton Persson väljs enhälligt in som kommunikatör i A-Styret 19/20.
Sara Bergman (A1) nomineras av Valberedningen till vice ordförande i A-Styret 19/20.
Sara kan ej närvara på mötet.
Omröstning
Sara Bergman väljs enhälligt in i sin frånvaro till vice ordförande i A-Styret 19/20.
Mötesordförande tar upp frågan om vi har några nominerade till kassör i A-Styret.
Fråga: Kan man sitta på två förtroendeposter samtidigt?
Svar: Kåren rekommenderar det ej, men det står inget som förbjuder det i våra stadgar. Om exempelvis
en kassör i PubA skulle bli kassör i Styret avsäger, rent tekniskt sett, personen sin post i PubA och blir
kassör i Styret som även tar hand om PubAs ekonomi.
Mötesordförande tar upp frågan om vi har några nominerade till SAMO i A-Styret.
Malin Petersson (A1) nomineras.
Malin presenterar sig själv.
Omröstning
Malin Petersson väljs enhälligt in som SAMO i A-Styret 19/20.
Ingen nominerar sig till kassör. Mötesordförande föreslår att mötet tar en paus på 10 minuter för att
fundera.
Omröstning
Sektionsmötet godkänner mötesordförandes förslag om att ta en paus.

Mötet avbryts för paus kl. 17:39.
Mötet återupptas kl. 17:49.
Mötesordförande har i samråd med Valberedningen diskuterat om att fortsätta invalet fastän posten
som kassör i A-Styret för tillfället saknas. Detta för att förkorta det ajournerade sektionsmötet när det
återupptas men också för att intresserade av de vakanta posterna ska ha en redan invald kontaktperson
att ställa frågor till.
Omröstning
Sektionsmötet godkänner att fortsätta med invalet.

7.2 AUU

De nominerade av Valberedningen till AUU kommer ner och presenterar sig.
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Omröstning
Jennifer Gindahl (A1) väljs enhälligt in som ordförande i AUU 19/20.
Ebba Palmqvist (A1) väljs enhälligt in som vice ordförande i AUU 19/20.
Beatrice Wallén (A1) väljs enhälligt in som övrig ledamot i AUU 19/20.
Mötesordförande lyfter frågan om någon vill nominera sig till kassör.
Saria Dahleen (A1) nomineras och presenterar sig själv.
Omröstning
Saria Dahleen väljs enhälligt in som kassör i AUU 19/20.
Mötesordförande poängterar att det är förtroendeposterna som väljs in av sektionsmötet. De övriga
ledamöterna kan sektionsrådet välja in i efterhand.
7.3 ATU

Alla poster är vakanta i ATU. Mötesordförande lyfter frågan om det finns några nominerade.
Tomas Johansson (AT1) nomineras till ordförande, Susanna Durne (AT1) till vice ordförande och
Helena Krantz (AT1) till kassör i ATU.
Fråga: Behövs en SAMO innan sommaren eller kan en etta väljas in efter sommaren?
Svar. Det viktiga är att det finns en utbildningsrepresentant från programmet, vilket blir Tomas.
Omröstning
Tomas Johansson väljs enhälligt in som ordförande i ATU 19/20.
Susanna Durne väljs enhälligt in som vice ordförande i ATU 19/20.
Helena Krantz väljs enhälligt in som kassör i ATU19/20.
7.4 AMU

Det finns en nominerad till ledamot i AMU. Mötesordförande lyfter frågan om det finns några
nominerade till förtroendeposterna i AMU 19/20.
Omröstning
Sektionsmötet godkänner enhälligt att ge AMU två veckor att hitta människor som vill sitta i AMU.
7.5 ARKIPELAGO

Alla nominerade av Valberedningen kommer ner och presenterar sig själva.
Omröstning
Emelie Stenhammar (A2) väljs enhälligt in som ordförande i Arkipelago 19/20.
Amanda Ulvestig (A2) väljs enhälligt in som vice ordförande i Arkipelago 19/20.
Lina Brülls (AT2) väljs enhälligt in som kassör i Arkipelago 19/20.
Sofia Löfgren (AT2) nominerar sig själv till övrig ledamot.
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Hanna Wedin (AT2), Anna Stigenberg (AT2), Sara Ekström (A2), Linnéa Schultz (A2), Emil Westlin
(A2), Maria Elander (studieuppehåll), Anna Högberg (AT2), Linnea Englund (A2), och Malin Stening
(AT1) nomineras av Valberedningen.
Hanna Wedin, Linnéa Schultz och Malin Stening är närvarande på mötet.
Omröstning
Hanna Wedin, Anna Stigenberg, Sara Ekström, Linnéa Schultz, Emil Westlin, Maria Elander, Anna
Högberg, Linnea Englund, Malin Stening och Sofia Löfgren väljs enhälligt in i sin närvaro och
frånvaro som övriga ledamöter i Arkipelago 19/20.
7.6 GENUSGRUPPEN

Valberedningen nominerar och presenterar Ellen Ömmelspång till ordförande och Astrid Westfelt till
kassör i Genusgruppen 19/20. De nominerade är ej närvarande, men Valberedningen förklarar att de
godtar sina nomineringar.
Omröstning
Ellen Ömmelspång (AT1) väljs enhälligt in sin frånvaro till ordförande i Genusgruppen 19/20.
Astrid Westfelt (AT1) väljs enhälligt in i sin frånvaro till kassör i Genusgruppen 19/20.
Amanda Ulvestig nominerar Kajsa Rosenlund Lindvall (A2) till övrig ledamot i sin frånvaro och
förklarar att hon godtar nomineringen.
Omröstning
Kajsa Rosenlund Lindvall väljs enhälligt in i sin frånvaro som övrig ledamot i Genusgruppen.
7.7 FIKA

Hanna Tynelius (AT1) nomineras till ordförande och Sanna Bourdo (AT1) till kassör av
Valberedningen.
Hanna presenterar sig själv. Sanna är ej närvarande på mötet, men godtar sin nominering.
Omröstning
Hanna Tynelius väljs enhälligt in som ordförande i FikA 19/20.
Sanna Bourdo väljs enhälligt in i sin frånvaro som kassör i FikA 19/20.
Linnéa Bjelkvik (AT1) nomineras som övrig ledamot i FikA 19/20 av Valberedningen.
Omröstning
Linnéa Bjelkvik väljs enhälligt in som övrig ledamot i FikA 19/20.
Lisa Kollberg (AT2) och Linda Xiao (AT2) nominerar sig själva till övriga ledamöter.
Omröstning
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Lisa Kollberg och Lina Xiao väljs enhälligt in som övriga ledamöter i FikA 19/20.

7.8 FLORA

Mötesordförande förklarar att alla posterna är vakanta i FlorA och lyfter frågan om det finns någon
nominerad.
Ida Lindbäck (AT2) nomineras i sin frånvaro till ordförande i FlorA 19/20. Hanna Wedin presenterar
Ida och berättar att hon godtar sin nominering.
Omröstning
Ida Lindbäck väljs enhälligt in som ordförande i FlorA 19/20.
Hanna Wedin (AT2) nomineras till kassör i FlorA 19/20.
Hanna presenterar sig själv.
Omröstning
Hanna Wedin väljs enhälligt in som kassör i FlorA 19/20.
7.9 VALBEREDNINGEN

Mötesordförande förklarar att alla posterna är vakanta i Valberedningen och lyfter frågan om det finns
någon nominerad.
Vilma Kjellin (AT2), Joel Sidenvik (AT2), Sofia Selin (A2), och Julina Jonasson Lindqvist (A2),
nomineras till ledamöter i Valberedningen.
De nominerade presenterar sig själva.
Fråga: Står det inte i policyn att de i Valberedningen inte ska sitta i någon egen kommitté?
Svar: Det rekommenderas, men det står inget i våra stadgar om det.
Fråga: Sitter alla nominerade i kommittén RustA?
Svar: Alla sitter i RustA.
Kommentar: I våra stadgar står det att om Valberedningen inte kan hålla i ett inval faller
uppgiften på Styret, vilket kan komma att se vid invalet av RustA 20/21.
Omröstning
Vilja Kjellin, Joel Sidenvik, Sofia Selin och Julina Jonasson Lindqvist väljs enhälligt in som ledamöter
i Valberedningen.
7.10 FANBÄRRE

Irja Nilsson Nyberg (AT2) och Axel Christensen (A2) nomineras av Valberedningen till fanbärare
19/20.
Irja och Axel presenterar sig själva.

A-SEKTIONEN
CHALMERS STUDENTKÅR

A-AT-STYRET@LISTS.CHALMERS.SE
HTTP://WWW.A-SEKTIONEN.SE/

SVEN HULTINS GATA 6
412 58 GÖTEBORG

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN | CHALMERS STUDENTKÅR

16 MAJ 2019, 3 JUNI 2019

Omröstning
Irja Nilsson Nyberg och Axel Christensen väljs enhälligt in som fanbärare 19/20.

8. ANSVARSBEFRIELSE
8.1 RUSTA 18

Mötesordförande förklarar att bokslutet för RustA’18 inte har kommit in i tid, vilket betyder att
revisorerna inte haft tid att titta igenom det och ge sitt yrkande.
Omröstning
Sektionsmötet godkänner enhälligt att ansvarsbefrielsen av RustA’18 skjuts upp till återupptagandet av
sektionsmötet.

9. GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET
9.1 RUSTA 19

Vilma Kjellin, ordförande i RustA’19, kommer ner och presenterar verksamhetsplanen för RustA’19.
Omröstning
Verksamhetsplanen för RustA’19 godkänns enhälligt.
Katja Niglöv, kassör i RustA’19, kommer ner och presenterar budgeten.
Mötesordförande förklarar att det finns en godkänd innestående äskning för sångboken som Adam
Bäck Thorén la fram för några år sedan. Förslaget som behandlas just nu handlar om att göra om
äskningen till en fond så att det inte belastar RustAs budget, men också så att pengarna kan fortsätta år
efter år.
Fråga: Vad innebär posten “material”?
Svar: Om vi exempelvis behöver köpa något till grillen.

10. ÄSKNINGAR
Fråga: Hur mycket finn det kvar i äskningspotten?
Svar. Det finns cirka 7000kr kvar i äsningspotten.

11. ÖVRIGA FRÅGOR
Mötesordförande lyfter frågan om det finns någon nominera till kassör. Ingen nomineras.
Mötessekreterare ber mötet att kollektivt hjälpas åt att hitta en kassör till återupptagandet av
sektionsmötet.
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Fråga: Vad är kassörens roll i Styret?
Svar: Kassören i A-Styret har en mer övervakande och hjälpande roll för de övriga kassörerna på
sektionen.
Kommentar: Det är ett givande och roligt jobb.
Kommentar: Det finns vissa saker om man måste göra i A-Styret, men det finns också mycket, såsom
överlämningssittningar och liknande, som är frivilligt
Kommentar: Årets styre har gjort mer än vad som behövs. Sektionsordförande uppmuntrar att fortsätta
med det då det har varit väldigt roligt, men det allt behöver inte om arbetsbelastningen skulle bli för
stor.
Kommentar: Om inte en kassör i Styret hittas kommer sektionen att gå i vila.
Omröstning
Sektionsmötet godkänner att ajournera sektionsmötet till om två veckor och en helg där de kvarstående
punkterna kommer att behandlas.

Mötet ajourneras och pausas kl. ca 18:22 den 16e maj 2019.
Mötet återupptas kl. 12:05 den 3e juni 2019.

Mötesordförande uppdaterar sektionsmötet om situationen.
Ett informationsblad har skickats ut för tre arbetsdagar sedan där det står vilka punkter som kommer
att behandlas under dagens möte. Utöver de punkter som stod i informationsbladet vill
mötesordförande lägga till att också behandla invalet av Genusgruppen. Övriga punkter som går
igenom är därmed punkt 7.1 “A-Styret”, 7.6 “Genusgruppen”, och punkt 8 “Ansvarsbefrielse” och 8.1
“RustA’19”.
En av mötesjusterarna från sektionsmötet är inte närvarande vilket betyder att det måste väljas in en ny
som kan justera resterande delen av mötet. Samuel Nyberg är närvarande.
Omröstning
Linnea Englund (A2) väljs in som mötesjusterare för den resterande delen av mötet.

7. INVAL
7.1 A-STYRET

Mötesordförande lyfter frågan om det finns någon nominerad till kassör i A-Styret 19/20.
Shams Al-Azzawe (A1) nomineras och presenterar sig själv.
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Omröstning
Shams Al-Azzawe väljs enhälligt in som kassör i A-Styret 19/20.
7.6 GENUSGRUPPEN

Mötesordförande lyfter frågan om det finns någon nominerad till vice ordförande i Genusgruppen
19/20.
Kajsa Rosenlund Lindvall (A2) nomineras. Mötesordförande förklarar att hon redan är invald som
ledamot i Genusgruppen 19/20.
Omröstning
Sektionsmötet godkänner enhälligt att riva upp beslutet om att välja in Kajsa Rosenlund Lindvall som
ledamot i Genusgruppen.
Kajsa presenterar sig själv.
Omröstning
Kajsa Rosenlund Lindvall väljs enhälligt in som vice ordförande i Genusgruppen 19/20.

8. ANSVARSBEFRIELSE
8.1 RUSTA 18

Mötesordförande förklarar att revisorerna inte har hunnit att se över RustA’18s bokslut och har därför
inte kunnat gett sitt yrkande.
Omröstning
Sektionsmötet röstar enhälligt igenom att skjuta upp punkten om ansvarsbefrielse av RustA’18 till
första sektionsmötet efter sommaren.

11. ÖVRIGA FRÅGOR
Omröstning
Sektionsmötet godkänner att justera närvarolistan efter de närvarande på det återupptagna
sektionsmötet den 3e juni 2019.

12. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas kl. 12:12
A-Styret 18/19 lottar ut en goode-bag och tackar för sitt verksamhetsår på sektionen.
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MÖTESSEKRETERARE

Namn

Ebba Gordon Hultsjö, A2

Underskrift

_______________________________________
Göteborg den

JUSTERING AV PROTOKOLL

Jag har läst igenom ovanstående mötesprotokoll noga och godkänner härmed att vad som står skrivet
överensstämmer med vad som sades och beslutades på mötet.
Namn

Samuel Nyberg, AT1

Underskrift

_______________________________________
Göteborg den

Namn

Anna Moberg, AT2

Underskrift

_______________________________________
Göteborg den

Namn

Linnea Englund, A2

Underskrift

_______________________________________
Göteborg den

Inofficiellt:
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