
Protokoll Sektionsmöte 1 Datum (22-09-29)



1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordförande Max Kenning öppnade mötet kl. 17:32 och hälsade alla välkomna.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade att förklara mötet behörigt utlyst.

1.3 Val av ordförande för mötet

Ordförande Max Kenning nominerar Erik Sandlöv till ordförande för mötet.

Mötet beslutade att välja Erik Sandlöv till ordförande för mötet.

1.4 Val av sekreterare för mötet

Talman Erik Sandlöv nominerar Gustav Ek till sekreterare för mötet

Mötet beslutade att välja administrativt ansvarig Gustav Ek till sekreterare för mötet.

1.5 Val av två justerare tillika rösträknare

Talman Erik Sandlöv nominerar Edvin Fasth och Matilda Junkrans till justerare tillika
rösträknare för mötet

Mötet beslutade att välja Edvin Fasth och Matilda Junkrans till justerare tillika rösträknare.

1.6 Adjungeringar

Yrkande: Adjungera in Emil Blocksjö & Oscar Jacobsson, THS med närvaro och
yttranderätt men icke rösträtt.

 
Mötet beslutade att adjungera in Emil Blocksjö med yttrandefrihet men icke rösträtt.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan.



1.8 Fastställande av procedurregler

Mötet beslutade att fastställa de föreslagna procedurreglerna.

Carl-Åke Willberg: Hur lång är tiden för talare?

Talman Erik Sandlöv: Till anförande är den 3 min och sedan 2 min till diskussion utan
kandidatens närvaro.

1.9 Genomgång av föregående protokoll 

Administrativt Ansvarig Gustav Ek föredrog protokollet från förra mötet (Sektionsmöte
4 datum (22-04-11)

Mötet beslutade att lägga till föregående protokoll till handlingarna

1.10 Genomgång av inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.



2. Rapporter

2.1 THS informerar

Emil Blocksjö (THS): Hej allihopa kul att se er. Det är väldigt många här idag, det är kul att
påverka vad som händer på sektionen. Jag heter Emil och är studiesocialt ansvarig på THS. På
THS jobbar vi en hel del med att hålla på centralt med sektionerna, just nu arrangerar vi ett
näringslivsevent event där sektionerna får möjlighet att träffa KTHs samarbetspartners, vi har
val inför KF på gång, det är dags att söka. Val även för projektledare för Armada,
Evenemangschef, val till Projektledare för efterfesten till Nobelfesten (SNNC), Studieansvarig
och val till THS international. Vi arrangerar Octobeerfest, senare i veckan.
I år vill vi tillsammans med sektionerna och KTH uppdatera avtalen för sektionslokalerna så att
de speglar verkligheten bättre.Vi ändrade priser för lokaler, nu är det billigare på vardagar men
lite dyrare på helgtid. Mat i Nymble är nu även tillåtet på plan 2 vid studentengagemang
förutsatt att maten är gratis och sker i samband med studentevenemang.

2.2 Styrelsen informerar

Ordförande Max Kenning och Kassör Caroline Sorsa: Vi har gjort en del den gångna perioden,
vi tänker att vi informerar om det vi måste. En vision har formulerats. Den togs fram på
kickoffen av styrelsen tidigare i år.

Caroline: Vi har klivit på våra poster, godkänt en del äskningar. Lite Workshops till
fortroendevalda, lite sittning, tält till mottagningen, minikravallen, bio till mottagningen, en
grill samt priser för studieutvärdering.

Ordförande Max Kenning : Styrelsen kan agera sektionsmötets befogenheter när det är
brådskande. Två sådana fall har uppkommit. Det vi har beslutat om är att entlediga en
valberedningsledamot och har beslutat för inköp av nya stolar och bord till issy till
Mottagningen. Detta Låg utanför ramen till äskningsbudgeten, varför vi tar upp det här.

Äskningar
3 Styrelsen - Workshop med Förtroendevalda - 1 132,65kr
4 Ettans plats - tillägg av event Sommaravslutning - 0kr
5 Mottagningen - Tält - 5000kr
6 Mottagningen - Biosalong för visning av n0lleuppdraget - 3 400kr
7 Kravallen - Minikravallen - 0kr
8 Studienämnden - Pris för kursutvärdering - 1 000 kr



9 SOFt - Grill - 3 718 kr

2.3 Övriga förtroendevalda informerar

2.3.1 iSpexet (21)
Jesper Hemmingsson: Vi hade spexveckan i maj, efter det var det rekrytering för årets
spexomgång, kickoff, planering och nu rekrytering av resten av spexet. Vi börjar arbeta
mot Julshow i december och showerna i maj.

2.3.2 CMI (24)
Jesper Flygar: Vi har rekryterat, haft rekryteringsevent. Nu planeras det för
resten av eventen som ska hållas, vårt första event är skördesittningen den 9:e oktober.

2.3.3 Kulturnämnden (23)
Seth Ödling: Vi har satt budget spikat verksamhetsplan, köpt fika och hållit intervjuer.

2.3.4 Mottagningen (22)
Simon Haglund: Vi har tagit emot dåvarande n0llan, just nu knyter vi ihop lite
utvärderingar och arbetar med överlämningar. Vi söker även Projektledare till ettans
gasque, ansökningsformulär hittar ni  i I-22s Facebook-grupp.

2.3.5 Studienämnden (20)
Isabelle Grönquist: Vi håller just nu på att rekrytera. Vi är med i anställningsprocessen
av en ny Program-ansvarig och har undersökt vidare studieundersökning. Angående
verksamhetsledningen: Det har varit problem med rättningsmallar. Detta har
diskuterats med ITM och gått högt upp i ITM. Vi har kommit fram till en lösning där
Bosse är examinator.

2.3.6 Näringslivsnämnden (16)
Hannah Gunnarsson: Vi håller på med rekrytering, haft event och annars håller arbetet
på som vanligt, 3 lunch nästa vecka, signa gärna upp på dem

2.3.7 I-Case (18)
Filip Stenbom: Vi har tagit oss igenom en rekryteringsperiod och haft pub tillsammans
med IK. Vi har även spikat fler event.

2.3.8 Dagen-I (17)
Tara Josefsson: Vi som alla andra har hållit i ett rekryteringsevent och håller på med vår
rekrytering, vi har planerat kickoff. Boka in den 1:a februari för det är då Dagen I sker!

2.3.9 I-Start (19)



Samantha Johansson: Vi har precis som alla andra haft rekryteringsevent, vi har haft
intervjuer och är snart i mål. Vi har planerat kickoff och andra roliga event.

2.3.10 Kommunikationsnämnden (15)
Gabriel Diskay: Har fotat och internetprogrammerat, rekryterat till nämnden,
instapostat och tidningsplanerat, vi ska även fixa nya skärmar till issy.

2.3.11 Idrottsnämnden (10)
Maximillian Claesson: Vi har ordnat en Fotbollsmatch mot Handels med efterfest, vi
har haft rekrytering, vi vann matchen.

2.3.12 Internationella Gruppen
Ingen representant på plats.

2.3.13 Geni (11)
Ilma Gasi: Geni har haft rekryteringsevent, vi håller på med rekryteringen.

2.3.14 I-Alumni (12)
Oliver Knezevic: Vi har som alla andra rekryterat, börjat samtala med Lund om en
gemensam alumnisittning.

2.3.15 Portergeneralen (13)
Max Völcker: Jag har mest köpt in grejer, balkar, sångböcker samt ovvar är beställda. De
är lite sena men förhoppningsvis redo efter tentaperioden i P1 och jag kan då dela ut
dem till er i I-22.

2.3.16 Soft (14)
Emma Blomdahl: Vi har haft rekryteringspub, köpt in nya möbler (bord&stolar inför
Mottagningen), två nya perkulatorer, köksredskap och en ny grill. Städschemat är fixat
för nämnderna. Volkis har varit på biltvätt och dekaler har kommit på. Jag och socialt
ansvarig var på lokalråd med THS om hantering av soprummet och upplåtelseavtal. På
söndag är det nämndisstäd med förtroendevalda. Kickoff, pub, och ommålning av issy
väntar under nästa period.

2.3.17 iSkillnad (9)
Johanna Lindstedt: Har haft rekryteringsevent, frukost, sen har vi hållit på med
rekryteringen.

2.3.18 Seniorkollegiet (7)
Alexandra Benckert: Vi har precis funderat över att det inte är särskilt många som vet
vilka vi är. Vi ska marknadsföra oss mer, främst för förtroendevalda men även för alla
medlemmar. Utöver detta har vi tagit in ansökningar till att bli vår sista 6e medlem.
Detta beslutas om på STM 6 oktober. (Observera felaktigt datum för STM)



2.3.19 Kravallen (8)
Alexandra Benckert: Vi har haft en minikravall på issy, vi har äntligen fått ihop en
styrgrupp. Glöm inte följa kravallen stockholm på Instagram och boka upp er i maj.
Kravallen kommer vara någon gång i maj, det är inte bestämt exakt när. Vi kommer
rekrytera chefer och övriga medlemmar i december och januari.

2.3.20 IK (5)
Ingen representant på plats
.
Kassör Caroline Sorsa: Senaste SM beslutades det om sektionens sparande, de har fått
pengar, det är det största som hänt IK sedan sist.

2.3.21 Valberedningen (4)
Gabriel DeBlasio: Vi har förberett valen som ska hållas idag, hållit intervjuer inför val
för fem roller.

2.3.22 Skyddsombud (1)
Emma blomdahl (För skyddsombud Elza Berizhas talan): Skyddsombudet fortsätter som
vanligt. Formulerar bättringsförslag inför nästkommande år, får igenom budget för fika
till tentaperioden, jobbar för spel och ett First aid-kit till issy.

2.3.23 Revisorer (3)
Max Völcker och Hampus Mässgård: Vi har valts och håller nu på med standard
revisor-arbete. Vi har kollat budgeten och har gett lite andra råd till styrelsen i ärenden
som borden till Mottagningen. Rådgivning till styrelsen.

2.3.24 KF (2)
Vi har haft möte, vi har haft fyllnadsval, 3 nya kompisar, alma hammarberg, jonathan
schiött och gustaf svensson.

2.3.25 Styrelsen (6)
Ordförande Max Kenning : Vi har preppat styrelsearbetet, kickoffs och det nuvarande
SM.

2.3.26 Estiem (25)
Sara Tegborg: Vi har rekryterat, snart är det kickoff, vi har fastställt datum för TIMES
och har hittat en jury till tävlingen.



3. Beslut

3.1 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2021/2022

3.1.1 Styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomiska förvaltningsberättelse

Carl-åke Willberg och Pontus Olausson: (Carl-Åke håller låda) Hej! Jag heter Carl-Åke Willberg,
det här är pontus som heter pontus, fakk, han var kassör under förra året.

Verksamhetsberättelse

SM#1
● Styrelsen 20/21 gavs ansvarsfrihet.
● Proposition om Budget för Räkenskapsåret 2021/2022 röstades igenom med

ändringsyrkanden.
● Proposition om Kravallen röstades igenom.
● Motion om namnbyte för ICM röstades igenom med ändringsyrkande.
● Motion angående Behandling av Personuppgifter röstades igenom.
● Allokeringspolicy genomröstade med ändringsyrkanden
● Motionen berörande bolagisering av Ingenjörskapital avslogs.
● Motion angående utvidgning av sektionens sparande bordlades.
● Socialt Ansvarig entledigades

SM#2
● Mottagningens budgetuppföljning presenterades
● Motion om Sektionens sparande avslogs och styrelsen ålades att utreda frågan

vidare.
● Proposition om Budgetöverlämning röstades igenom med tilläggsyrkande.
● Motion för budget för Internationella Gruppen röstades igenom.
● Entledigande av Valberedningsledamot
● Mötet beslutade att avveckla rollen IT-Ansvarig i Styrelsen efter
● verksamhetsåret 21/22.
● Val av ÖPH (Mottagningsansvarig) och Valberedningsledarmot genomfördes.

SM#2.5
● Utredning om Sektionens Sparande presenterades av styrelsen.
● Röstning gällande Kamratstipendiet genomfördes
● Entledigande av Klubbmästare
● Mötet beslutade att ge facilitatorer till I-Sektionens Senior Advisory Board (ISAB)
● Proposition för Policy av Förändring av Förtroendevaldas Poster antogs.
● Styrelsens Motionsvar berörande Utvidgning av Sektionens Sparande antogs.

SM#3
● Val av massa poster genomfördes (22 st)



SM#4
● Beslut om Mottagningens budget 2022
● Proposition angående förändring av Skyddsombudsrollen antogs.
● Proposition angående Öronmärkta pengar för värdeskapande spendering

antogs.
● Motion om Hantering av Policy bordläggs till nästkommande Sektionsmöte
● Motion om Hållbart Sektionsengagemang antogs.
● Motion Utreda Utträde avslogs.
● Nämndiniativet iSkillnad antogs av mötet.
● Motion gällande Kravallen 2022 antogs.
● Motionsvar angående Införandet av Seniorskollegiet antogs.
● Val av poster (6 st)

Carl-Åke Willberg: Så vad har hänt under det gångna verksamhetsåret?

● Jubileumsfirande för I-Sektionens 30-årsjubileum
○ Största sittningen i Sektionens historia! Kul :)

● IT-Ansvarig i styrelsen förvandlades till IT-ansvarig under KMN
○ Efter motion SM#2 2019

● Planerade och genomförande av I-Konfen
○ Fyra andra I-Sektioners Styrelser gästade KTH på konferens under hösten
○ Mynnade ut i ett fadderskapsinitiativ för kontakt med de (för tillfället)

mindre och "up-and-coming" I-Sektioner.
● Större inköp gjordes

○ Volkis
○ Ipod & Skrivare

● Återkomst av traditionella evenemang - men även många nya!

Vi hade en unik chans efter corona att “ömsa skinn”. Ta bort det vi inte gillade och
starta upp med nya (och nygamla projekt):

○ Kravallen
○ Porters Gasque
○ Porters Spex
○ Master Thesis Day
○ Master Thesis Days - MEX-presentationer och fest!

Förvaltningsberättelse:

Pontus Olausson: Det finns i handlingarna en mer detaljerad beskrivning. Jag tänker att
jag sammanfattar det viktigaste.



Två större investeringar gjordes under året:
● Ny hemsida, iare.se – ca 130 000 kr
● Ny sektionsbil, Volkis – ca 270 000 kr
● Totalt godkändes äskningar för ca 70 000 kr

- IK-fonden röstades igenom med en startsumma på 225 000 kr
- Lokal- och projektfonden utökades med totalt 125 000 kr för framtida

investeringar

Pontus Olausson: I dokumentet kan man finna alla budgetar uppföljda. Precis som
Carl-åke Willberg tidigare sade. Resultat för året, Inkomst på 5,5 miljoner kronor och
kostnader på 5,2 miljoner kronor. Jämfört med föregående år kan vi se att effekterna av
ett coronafritt år är att omsättningen dubblades. Kassa-bank 2,1 miljoner kronor.
Slutligen har vi i år 215 000 kronor bundit i volkis efter avskrivning. I och med att
företag betalar sina fakturor sent har vi även en del kortfristiga fordringar.

Kostnader som ännu inte inträffat:
● Den nya sektionsbilen avskrivs linjärt över 5 år. Därav kommer de fyra

nästkommande verksamhetsår belastas med en kostnad på 53 960 kr
vardera, totalt 215 480 kr

● Sektionen höll i en Graduate Dinner tillsammans med ITM. Intäkterna för
detta event blev ca 109 000 kr. Kostnaden, som bör motsvara intäkten, hade
ännu inte uppstått vid verksamhetsårets slut och belastar därför
nästkommande verksamhetsår

Pontus Olausson: I Jämförelse med budget hade vi en skillnad i resultat med + 420 000
kr. NLN ackumulerade vinst över budget med 600 000 kronor. Övrig verksamhet gick
87 000 kronor under budget. Det ska tilläggas att Mottagningens budget är separat från
sektionens, förra mottagningen 21/22 gick back 148 000 kronor. Vi köpte en bil för 270
000 kronor men den skrivs av linjärt över 5 år och belastar budgeten med en kostnad på
60 000 kronor per år. En sittning hölls, vårt år fick in intäkt på 109 000 kronor, vi
inväntar faktura som sen ska in i föregående års budget.

Hampus Mässgård: Det går snack på sektionen, spenderar vi pengar för att inte hamna i onåd
med staten?

Pontus Olausson: Vi gick in i året med en viss oro, vi är en ideell förening, som anses vara
allmännyttig, vi behöver således inte uppfylla momsregler, vissa krav finns dock, ett
omsättningskrav på att 70-80-90 måste läggas på kostnader för verksamheten. Jag var rädd att



vi inte gjort det senaste åren. Det vore således något som måste göras under året. Jag undersökte
frågan och upptäckte emellertid att vi uppfyllde det de senaste åren. I år var det dessutom bra
mycket högre än den procentssats som är ett krav.

Vi behövde således inte lagmässigt spendera pengar, men vi gjorde det ändå, köpte bil, köpte
hemsida och utökade vårt sparande via IK.

Maximilian Nordler: Hur tjänar vi så mycket pengar?

Pontus Olausson: Fakturor till företag, sittningar, pubverksamhet, det finns mer detaljerat
beskrivet i handlingarna, här är det summerade på nettoomsättning, men finns uppdelat i en
version i handlingarna.

Maximilian Nordler: Vad fakturerar vi företag för?

Pontus Olausson: Marknadsföring, deltagande i event.

Maximilian Nordler: Så vi säljer oss?

Carl-åke Willberg: De betalar för att få nå ut till er och möta er på event. Ni har ett stort värde
på arbetsmarknaden redan nu som I-are.

Ordförande Max kenning Sakupplysning: Vi ska bara besluta om att vi sett
verksamhet- och  förvaltningsberättelsen nu.

Styrelsen 21/22 genom Carl-Åke Willberg & Pontus Olausson yrkar på
- att lägga verksamhetsberättelsen 21/22 till handlingarna
- att lägga förvaltningsberättelse 21/22 till handlingarna

Mötet beslutade att bifalla ändringarna i handlingarna.

3.1.2 Revisionsberättelse

Revisor 21/22 Alma hammarberg: Jag var tillsammans med Erik Nilsson-Nordahl revisor för
I-sektionen under föregående år. Erik har nu tagit examen och är på jobbresa, varför han inte
närvarar idag.

Alma Hammarberg: Syftet med presentationen jag kommer visa är att ge underlag för att mötet
ska kunna besluta om ansvarsfrihet för föregående års styrelse. Den fulla revisionsberättelse
finns i handlingarna. Fråga gärna mig ifall ni undrar något under presentationen.



Stadgan

2 Sektionsmöte (SM)
2.1 Syfte

SM är sektionens högst beslutande organ. Syftet med SM är att ge
medlemmarna möjlighet att påverka sektionen samt agera en viktig
kommunikationslänk inom sektionen. SM ska även granska styrelsens
verksamhet och pröva ansvarsfrihet för förtroendevalda inom sektionen.

3 Revision
3.1 Syfte

Syftet med revisionen är att ge en objektiv bild av sektionens
verksamhetsår till sektionens medlemmar. Denna revisionsberättelse
skrivs av två av SM valda revisorer.

3.3 Ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen ska innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för
den tidigare styrelsen. Beslut om ansvarsfrihet ska fattas snarast möjligt
under nästkommande verksamhetsår.

I-Konfen
● Representationsevent, -25 541kr från budget, trots ökad spons på ~25 000kr

Relevant att lyfta då vi subventionerat styrelsen för detta.

Svinn
● ~ -27 000kr från budget, totalt ~ -72 000kr. Egentlig diskussion om svinn svår att

ha då vi inte inventerar förråd och inte heller räknar med vår årgångsporter.
● Jämförs ej med nuvarande lagerhållning samt inköp av årgångsporter.
● Egentligt svinn är således svårt att fastställa.

Kvittohantering
● Kvitton har tappats bort under året.
● Mindre köp, såsom parkering, där kvitton lätt försvinner, bör hanteras som

utlägg.
● Att beakta extra noggrannhet vid köp med sektionskort.

Rekomendationer

Hänvisar till revisionsberättelsen.



Trygghetsrådet
● I dagsläget saknas struktur för samarbete mellan trygghetsrådet och revisorerna.
● Stadgar är överordnade policys, detta praktiseras dock inte alltid.
● Tydligare gränsdragning mellan funktionerna kan vara bra.
● Relevant med utvärdering och fortsatt utvecklingsarbete framöver. (Efter några

år från att det instiftades).

Valberedningen
● Finns värde i att tydliggöra deras mandat och skapa en mer ingående

beskrivning av arbetet.
● Förordnad, motivering och dylikt saknar något egentligt ramverk.
● Inspiration och vägledning kan tas från THS valberedning, (se Policy för

Valberedningen, THS styrdokument).

Öppenhet
● Transparens från förtroendevalda gentemot sektionen är en vital demokratisk

grundsten. Det är otroligt viktigt.
● Förtroendevalda har ett mandat givet av sektionen, granskning är viktigt för att

bibehålla detta förtroende. För att alla ska känna sig välkomna är det viktigt att
förtroendevalda blir granskade, det kan vara svårt att bli granskad, men för att
föreningen ska fungera demokratiskt behöver granskning ske av revisorerna. Det
är det enda sättet som SM möjliggörs se när förtroendevalda bryter mot
dokument eller SMs beslut.

● Det behövs en diskussion kring vad som är rimligt att kräva av styrelsen &
förtroendevalda i frågan.

● Det krävs även ses över hur sektionen ser på när förtroendevalda bryter mot
styrdokument och SMs beslut.

Dokumentation
Vi har utgått från tidigare revisionsberättelser och vad som varit praxis där, de var
emellertid svåra att hitta.

● En del av arkivet har ännu inte överförts till nya hemsidan. Finns ett värde i att
det görs ordentligt.

● Med fördel kan verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelser ingå i arkivet.

Alma Hammarberg: Vi tillkännager att vi har funnit vissa problem med transparens och
öppenhet, vi uttalar oss dock om ansvarsfrihet. Styrelsen har varit kompetent under det
föregående året. Styrelsen eller ansvariga medlemmar i styrelsen har under
verksamhetsåret ibland valt att inte informera revisorerna om noterbara problem på



sektionen. Detta försvagar kvaliteten på revisorernas granskning av sektionens
verksamhet. Trots detta tror vi oss på omväg fått tillräcklig insyn i vad vi tror är
samtliga sådana ärenden för att kunna uttala oss om styrelsens och övriga
förtroendevaldas arbete. De problem som har identifierats agerar grund för de
rekommendationer som vi har presenterat.

Sektionen har i övrigt haft god förvaltning under verksamhetsåret 21/22 med en
kompetent, erfaren och driven styrelse som har framgångsrikt återinfört sektionslivet
efter Covid-19. En otroligt svår uppgift.

3.1.3 Beslut om ansvarsfrihet

Revisorer Alma Hammarberg & Erik Nordahl yrkar på
- att sektionsmötet beviljar styrelsens samtliga ledamöter och sektionens

förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022.

Hampus Mässgård: Vad är ansvarsfrihet?

Alma Hammarberg: Om det skulle komma fram problem i efterhand hålls inte
styrelsen ansvariga för dessa efter att vi har beslutat för ansvarsfrihet.

Amanda Foley: Jag yrkar om att öppna debatten om att diskutera revisionsberättelsen.
Det kan dock tas efter pizza-pausen.

Talman Erik Sandlöv: Ett tillägg är att om man vill yrka för något kan man göra det i
eventet.

Ordförande för mötet Talman Erik Sandlöv yrkar på
- att ta en tjugo minuter lång paus för pizza.

Mötet beslutade att ta en tjugo minuters paus för pizza

Ordförande för mötet Talman Erik Sandlöv utlyser mötet öppnat efter paus klockan 19:00



Amanda Foley yrkar på
- att öppna diskussionen kring revisionsberättelsen

Yrkandet avslogs av mötesordförande då diskussionen inte rör beslutet utan endast
revisionsberättelsen.

Amanda Foley: Jag yrkade tidigare på att öppna upp för frågor, för att jag har några, de
kan inte bemötas, jag vill diskutera hur vi ställer oss till en revisionberättelse som
kommer föras till handlingarna som i min mening är missvisande och oärlig. Finns
ingen att diskutera emot då revisorer ej är fortsatt närvarande. Står i
revisionsberättelsen att valberedningen (där jag (läs: Amanda Foley) var ordförande)
ska ha brutit mot stadgarna. Bjöd in till möte som de inte dök upp på. Förtydligande
efterfrågas. Till vilken grad kan vi föra en sån revision till handlingarna utan att det
låtas diskuteras.

Alexandra Benckert: Jag var med i Valberedningen 21/22 och håller med Amanda. Det
är viktigt att vi ställer oss upp och säger något trots att motpart inte finns. Någon i
styrelsen eller mötesordföranden får säga till om jag inte håller mig till frågan. Vi som
sektionsmedlemmar har rätt till att ta del av och se revisionsberättelsen. Detta är för att
revisionsberättelsen inte bara ska tas emot utan diskussion. Det är viktigt för sektionen
och transparensen att uttala sig om revisionen. Det är viktigt att få uttala sig om saker
som kommuniceras i officiella kanaler.

Max Kenning yrkar på
- att lägga till revisionsberättelsen i handlingarna med tillägget att delar av den inte är

sanningsenliga.

Alexandra Benckert: Yrkandet låter bra, det är dock en demokratisk rättighet och
transparens att inte bara nöja sig med att tillkännage att det finns brister utan att även få
dessa bemötta av ansvarig och precisera vilka dessa är. Min åsikt är att om man
presenterar en revisionsberättelse så måste man sedan kunna stå för den och finnas där
för att besvara frågor.

Maximilian Nordler: Brukar revisionsberättelsen vara så här dramatisk?

Ordförande Max Kenning: Nej, det brukar det inte vara.

Talman Erik Sandlöv: Kan en åsikt vara sann eller falsk?



Ordförande Max Kenning: Det finns formuleringar om vilket mandat revisorerna har
som inte stämmer överens med verkligheten.

Carl-Åke Willberg (Ordförande 21/22): Till protokollet vill jag säga att jag vänder mig
mot satsen om att jag har gjort mig skyldig till något brott mot stadgarna. Vi har inom
lagens ramar givit så mycket info som vi bara kan till revisorerna. Vi har dock inte fått
samma feedback tillbaka, jag vill lyfta frågan i att den är skriven och signerad av
revisorerna. Vi får således inte ändra något i den. Bland de som anklagas för stadgebrott
är Ordförande 21/22, Ordförande 22/23 & Valberedningen 21/22. Om man tar bort det
som rör stadgebrott kan jag godkänna den.

Ordförande Max Kenning: Jag anklagas för stadgebrott i revisionsberättelsen, det rör
sig om transparens gentemot revisionen sett till vad vi kan ge dem. Det finns lagar
kring detta, privata mailadresser har begärts ut, men har inte lämnats ut i enlighet med
GDPR. Lagstiftningen är överordnad vår sektions stadgar. Revisorerna har således
ingen rätt att begära ut dem. Detta till trots hävdar revisorerna min handlingar vara
stadgebrott.

Talman Erik Sandlöv: Vi måste komma ihåg att det är skillnad på åsikter och fakta.

Alexandra Benckert: Ja, men det är åsikterna som revisorerna presenterar i
revisionsberättelsen.

Amanda Foley: Revisionen ska vara objektiv, detta har inte tidigare varit en
kontroversiell punkt, men när man lyfter så många saker och kastar anklagelser runt
sig, kan man då säga att man är objektiv. Styrelsen, Valberedningen och
skyddsombudet, hur kan vi skriva allt detta i handlingarna när vi ser att det är ett så
tydligt fel. Det är ett groteskt maktmissbruk, de gör dessutom sin sak väl genom att gå
härifrån och inte ta emot några frågor. Att inte få bemöta det de sagt känns
odemokratiskt.

Gustaf Lembre: Bara ettan här, har inte jättebra koll på vad detta handlar om. Vem står
ansvarig i styrelsen eller KTH för att det har blivit en så här stor diskussion. Vilken
skyldighet har revisorer att vara här? Har de trätt av?

Replik Hampus Mässgård: Ja, nu har jag precis tillträtt som revisor, vi är utsända från
THS på lagkrav. Vi har det jobbet från THS. Vi ska



granska organisationen, göra en revisionsberättelse och yrka för ansvarsfrihet eller inte.
Rent praktiskt finns dock inga lagkrav för att göra en bra revision. Att SM inte anser det
vara bra spelar ingen större roll, vi kan inte göra något mot de som har trätt av. Det är
många åsikter vilket gör det hela svårt. Revisionen bör därför tolkas av SM.

Annika Fredin: Kan ni upprepa tillägget till yrkandet.

Talman Erik Sandlöv upprepade yrkandet för SM.

Annika Fredin: Hela mötet ska alltså rösta för eller mot detta. Jag anser att det känns
orättvist och problematiskt att rösta om något där folk inte vet vad de röstar om och där
vi bara har representanter för ena sidan av spektrat. Vi kommer sannolikt bli påverkade
och subjektiva.

Carl-Åke Willberg yrkar på
- att till revisionsberättelsen fästa utdrag från protokoll där samtliga tre delar som menar

på stadgebrott enligt Sektionsmötet bör anses osanningenliga.

Ordförande Max Kenning: Gav en sakupplysning kring vad vi ska besluta om.
Jag jämkar mig med det senaste yrkandet (yrkande från Carl-Åke Willberg) och tar
tillbaka mitt tidigare yrkande. Att lägga denna revisionsberättelse till handlingarna
betyder att vi har fått in och sett den, det är det vi beslutar om, ingenting annat.

Amanda Foley: Jag ska förklara varför det är viktigt. Det kanske inte är superviktigt för
99% av alla som är här, vad gör det för er om det som sägs i revisionsberättelsen inte
stämmer. Som ordförande för sektionen 18/19, det som händer när saker förs till
handlingarna är att de blir underlag. Vi kollade tillbaka i gamla dokument under vårt
år.  Hur gjorde/tänkte man där och då? Förs den till handlingarna kommer det
användas av en del av sektionsmedlemmarna för att ta nya beslut. Det kommer vara
beslutsfattarna som kollar tillbaka på detta och använder det som underlag när de sen
tar beslut. Att ta med det i handlingarna är att säga att det är rätt och rimligt. Vi bör
tillkännage att det inte är sanningsenligt och att mötet inte röstades igenom enhälligt.

Talman Erik Sandlöv yrkar på
- att dra streck i debatten

mötet beslutade för streck i debatten



Alexandra Benckert: Jag tänkte bara bemöta allt prat om åsikter. Revisionsberättelsen är
mycket åsikter. Jag vill lyfta att det finns en maktbalans i att få publicera en
revisionsberättelse och sen inte bemöta den. Att få bemöta revisorernas arbete är en
demokratisk rättighet. Kan lyftas allt som sagt här i protokollet. Revisor att ge objektiv
bild. Att vissa uttalanden är utta som inte revisorer ska skriva om.
Revisorer har mer makt än sektionsmedlem. Det jag säger skrivs i ett protokoll.
Revisionsberättelse finns för alla. Tråkigt att vi inte får ställa frågor, nu blir det bara vår
opinion här. CÅ om stadgebrott, min åsikt att de är fel. Fler som inte borde stå där,
trygghetsrådet & valberedningen. De lämnar ett kritiskt öga på individer som jag under
mitt år under förra året gjorde ett fantastiskt jobb, styrelsen, valberedningen (trots jäv).
Tycker inte detta ska läggas till handlingarna utan ett tillägg. Vill inte att medlemmar
ska avskräckas att söka ansvarsposter och jag som suttit i valberedningen, styrelsen 2 år
måste få bemöta denna kritik som revisorerna presenterat.

Adam Nilsson: Jag hade en fråga om den sista delen av yrkandet om en bilaga i
yrkandet? Vad gäller det?

Talman Erik Sandlöv: Att till revisionsberättelsen tillsätta delar av protokollet från SM.

Adam Nilsson: Jag tycker inte att organisationen som blir granskad ska få lägga till
saker i berättelsen av de som granskar? Jag tror inte Ericssons VD skulle få lägga till
saker i sin revisionsberättelse.

Sakupplysning Simon Koser: Skillnaden är att de har auktoriserade revisorer och vi
har lekmannarevisorer.

Linn Rågmo: Vill bemöta att detta skulle anses vara en onyanserad debatt, vi har bjudit
in dem till mötet men de har valt att inte delta.

Talman Erik Sandlöv: Förklarade processen för yrkanden för mötet.

Gustaf Lembre: Vad är konsekvensen av “avslag”?

Ordförande Max Kenning: Då har vi ingen som yrkar på ansvarsfrihet.

Sakupplysning  Carl-Åke Willberg: Mitt yrkande var på att vi till revisionsberättelsen
fäster utdraget från protokollet. Inte ändrar något i revisionsberättelsen.

Tara Josefsson: Finns det möjlighet att du skriver det nya yrkandet i powerpointen?



Ordförande Max Kenning: Vi jobbar på det!

Carl-Åke Willberg yrkar på

- att till handlingarna lägga till revisionsberättelsen med utdrag från protokoll där
samtliga tre delar som menar på stadgebrott enligt Sektionsmötet bör anses
osanningsenliga

Mötet beslutade att bifalla Carl-Åke Willbergs ändringsyrkande.

Diskussion:
Ingen diskussion

Revisorer 21/22 Alma Hammarberg & Erik Nordahl yrkar på
- att sektionsmötet beviljar styrelsens samtliga ledamöter och sektionens

förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022.

Mötet beslutade att bifalla revisorernas yrkande

3.2 Propositioner

3.2.01 Proposition om Budget för verksamhetsåret 22/23

Kassör Caroline Sorsa presenterar propositionen (Enligt handlingarna)

Caroline Sorsa: Vi har en budget som vi ska besluta om, vi började redan i våras med den. Till
alla förtroendevalda här idag, stort tack till er och det bra jobb som ni gjort!

Vi har tre stycken ändringsyrkanden jämfört med dem som finns i handlingarna

att1 utöka äskningsbudgeten med 10 000 kr till totalt 250 000 kr

att2 anta den uppdaterade budgeten för eventet “Fotboll mot Handels” Res: -2021,8

kr

att3 Revidera Kommunikationsnämndens budgetpost för kamerainköp till 23 650 kr

Frågor



Gustaf Lembre: Vad är äskningsbudgeten?

Caroline Sorsa: en äskning är en förändring i fastställd budget, vi använder äskningsbudgeten
som kassa för detta. Om man vill göra märken till exempel.

Revisorerna informerar

Max Völcker och Hampus Mässgård: Vi har reviderat budgeten med styrelsen, kollat igenom
den event till event. Vi hade några få poängteringar, dessa har lyfts och diskuterats med
styrelsen.

Vi anser att synen på ersättning och gåvor är inte konsekvent idag. Vissa förtroendevalda får
gåvor enligt praxis, symboliska gester är positivt men det måste ske konsekvent.

Representationsbidrag, till exempel om styrelsen förväntas gå på sittningar. De får då pengar för
detta. Detta bör vara mer konsekvent så att man vet när man kan få pröjs för att gå på sittning.

Kickoffbidrag går ibland till alkohol. Detta får inte ske.

Sektionen går just nu plus, vad ska pengarna gå till? Vi har en kontinuerlig diskussion kring hur
man kan spendera pengar mest effektivt.

Inköp av möbler till issy, det har hafts diskussion kring.

En sista kommentar kring äskningsbeloppet. Det är högt men rimligt. Det har funnits anledning
till detta med osäkerheter kring corona och svårplanerad verksamhet. Det är ett effektivt sätt att
ge pengar när det behövs, beloppet har dock ökat mycket på senare år. Ha det i åtanke så att det
inte höjs vidare för att det anses vara standard.

Diskussion
Ingen diskussion

Beslut
Styrelsen via Caroline Sorsa yrkar på

att1 utöka äskningsbudgeten med 10 000 kr till totalt 250 000 kr

att2 anta den uppdaterade budgeten för eventet “Fotboll mot Handels” Res: -2021,8

kr

att3 Revidera Kommunikationsnämndens budgetpost för kamerainköp till 23 650 kr

mötet beslutade att godkänna budgeten i sin helhet med tre ändringsyrkanden



3.2.02 Proposition om Presidiebeslut 22/23

Caroline Sorsa (kassör) presenterar propositionen (Enligt Handlingarna)

Caroline Sorsa: När vi tar emot äskningar är det vi i presidiet som beslutar om dessa upp till ett
visst belopp. Om beloppet överstiger detta måste det tas upp på SM. Vi yrkar för att ha samma
presidiebelopp som föregående år.

Frågor

Calle Rydell: Vad används beloppet till?

Ordförande Max Kenning: Presidiebeloppet finns för att avgöra om presidiet ensamma
får bestämma om beloppet. Det är alltså ingen summa pengar som direkt spenderas på
något.

Sakupplysning Max Völcker: Styrelsen får besluta om högre belopp tillsammans som
grupp. Detta är endast beloppet som presidiet får besluta om utan att blanda in resten
av styrelsen.

Hampus Mässgård: Man bör vara försiktig med att öka beloppet kommande år.

Diskussion

Ingen diskussion

Beslut

mötet beslutade att godkänna presidiebeloppet

3.2.03 Proposition om Reglementsförändring

Ordförande Max Kenning presenterar propositionen (Enligt
Handlingarna)

Ordförande Max Kenning: Vi har skapat en ny hemsida, i gamla dokument står hemsidan
angiven som .nu. Nu vill vi att det står .se när vår hemsida refereras till för att undvika
förvirring. Tolkning av vad hemsida är görs av styrelsen i samråd med revisionen.

Frågor



Inga frågor

Diskussion
Ingen diskussion

Beslut

mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet

3.2.04 Proposition om ändring av Policy för Sektionsbilen

Ordförande Max Kenning presenterar propositionen (Enligt
Handlingarna)

Ordförande Max Kenning: Policyn för sektionsbilen är baserad på den gamla bilen, vi
måste ändra till den nya för att det ska stämma.

Frågor

Inga frågor.

Diskussion

Ingen diskussion.

Beslut

mötet beslutade att ändra registreringsnummer och bilmodell i policies

Max Kenning yrkar på
- att ta en fem minuter lång paus

mötet beslutade att ta en fem minuter lång paus.

3.2.05 Proposition om bordläggning av Internationella Gruppens
Budget

Caroline Sorsa: Vi skulle valt en ordförande för internationella gruppen i våras, detta
gjordes inte, det finns ingen budget av den anledningen.

Frågor

Inga frågor.



Diskussion

Ingen diskussion.

Beslut

mötet beslutade att bordlägga Internationella Gruppens budget

Talman Erik Sandlöv: *Höll monolog om hård-tvål och biltema*

3.3 Motioner

3.3.01 Motion: Förtydligande av hantering av policies (Bordlagd
från SM#4 21/22)

Ordförande Max Kenning: Motionärerna finns inte kvar idag.

Frågor

Inga frågor

Ordförande Max Kenning presenterade styrelsens motionssvar.

Styrelsen yrkar på att avslå motionen

Frågor

Edvin Fasth: Varför finns det inget yrkande om att avslå
Ordförande Max kenning: Det finns det.

Diskussion

Sakupplysning Ordförande Max Kenning: Policys på sektionen är kaos, vi håller på att reda ut
detta och kommer lägga fram ett förslag vid ett senare SM. Vi motsätter oss inte att SM ska
ändra policies, det är dock onödigt att behandla nu då vi inte har en lösning på policykaoset.

Talman Erik Sandlöv: Förtydligar att bifall är att motionen går igenom och styrelsen
yrkar på avslå.

Votering med handuppräckning.

Mötet beslutade att avslå motionen.



9. Entlediganden
9.1 Entledigande av Ledamot i Valberedningen

Gabriel DeBlasio: Vi vill entlediga Gustav Ek på grund av personliga skäl.

Frågor

Emma Blomdahl: Grundar det sig i att han är med i styrelsen och valberedningen?

Gustav Ek: Nej, det gör det inte?

Emma Blomdahl: får man vara med i båda?

Carl Lavö: Ja, det får man.

Ordförande Max Kenning: Det finns inget i reglementet som hindrar detta. Det enda är
att man inte får sitta på två styrelseposter samtidigt.

Pontus Hovberger: Ett förtydligande, Gustav entledigades innan han tillträdde i
styrelsen.

Beslut

Mötet beslutade att entlidiga valberedningsledamot Gustav Ek från valberedningen.

4. Val

Max Völcker: Fråga, kan man ställa upp på plats?
Talman Erik Sandlöv: Ja!

4.1 Val av Ettans Plats i styrelsen

Valberedningen föredrog att det inkommit 4 kandidaturer. Varav en har dragit sig ur.
Kandidaterna är:



- Saskia Flygare von Sydow I-22
- Johan Svensson I-22
- Oliver Folke I-22

Ingen kandiderade på plats.

Valberedningen förordrar Saskia Flygare von Sydow I-22.

Mötet beslutade att välja Saskia Flygare von Sydow till Ettans plats i Styrelsen

4.2 Val av Kulturattaché för Kulturnämnden
Valberedningen föredrog att det inkommit 1 kandidatur.
Kandidaten är Seth Ödling I-21
Ingen kandiderade på plats.

Valberedningen förordrar Seth Ödling I-21.

Mötet beslutade att välja Seth Ödling till Kulturattaché

4.3 Val av Ordförande för Internationella gruppen
Valberedningen föredrog att det inkommit 1 kandidatur.
Kandidaten är Marcel Brummer, I-18
Ingen kandiderade på plats.

Valberedningen förordar Marcel Brummer, I-18.

Mötet beslutade att välja Marcel Brummer till ordförande för Internationella gruppen.

4.4 Val av Ettans plats i Valberedningen
Valberedningen föredrog att det inkommit 2 kandidaturer.
Kandidaterna är Harald Ingemarsson, I-22 och Lisa Grapendal, I-22.
Ingen kandiderade på plats
Av uppenbar risk för jäv förordade inte valberedningen en kandidat.

Mötet beslutade att välja Lisa Grapendal till ettans plats i valberedningen.

4.5 Val av ledamöter till Valberedningen
Valberedningen föredrog att det inkommit n kandidaturer.
Kandidaterna är Harald Porad, I-21 och Harald Ingemarsson, I-22.
Ingen kandiderade på plats.

Av uppenbar risk för jäv förordade valberedningen inte en kandidat.



Talman Erik Sandlöv yrkade för att välja samtliga kandidater i klump.

Mötet beslutade att välja kandidaterna i klump.

Mötet beslutade att välja Harald Porad och Harald Ingemarsson till valberedningsledamöter.

5. Övriga ärenden

Gustav Svensson yrkar på
- att mötet sjunger för Gustav Ek som fyller år

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

5.1 Övriga frågor

5.2 Information om nästa möte
Nästa sektionsmöte sker i P2

6. Mötets högtidliga avslutande

Mötets ordförande Erik Sandlöv  förklarar mötet avslutat kl. 21:33

________________________ ________________________
Erik Sandlöv, Mötesordförande Gustav Ek, Mötessekreterare

________________________ ________________________
Matilda Junkrans, Justerare Edvin Fasth, Justerare

Erik Sandlöv
Pencil

Erik Sandlöv
Pencil

Erik Sandlöv
Pencil




