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MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 

Tid: 18:01, måndagen den 23 februari 2015. 

Plats: Sal K2, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 28. 

 

Närvarande ur Styrelsen 15/16 
Anna Wessén, Ordförande  

Fredrik Abele, Vice ordförande 

Angelica Andreasson, Sekreterare 

Anton Lagerholm, Lokalansvarig 

Kadar Hassan, Kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Emma Ingo, Nr1 

 

Bilagor: 38 

1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Fredrik Abele förklarade mötet öppnat kl. 18:03. 

2 Formalia 

2.1 Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Sektionsmötet beslutade 

att sektionsmötet var behörigt utlyst. 

2.2 Adjungeringar    

Det är tre personer i salen som inte är sektionsmedlemmar och måste därför adjungeras för att få 

närvarorätt. 

Sektionsmötet beslutade 

att adjungera dessa personer med närvarorätt. 
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2.3 Val av justerare tillika rösträknare   

Vice ordförande öppnar upp för fri nominering och Linnea Stenbeck och Sofia Bergström anmäler sig. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Linnea Stenbeck och Sofia Bergström till justeringspersoner. 

2.4  Bordlagda frågor 

2.4.1 Kommer behandlas under punkt 5 

bordlagda frågor 

Det finns två bordlagda frågor gällande Vision Kemisektionen samt Sommarbalen. Eftersom dessa frågor 

är väldigt stora har de fått egna punkter på föredragningslistan. 

2.5 Föregående protokoll Extra-SM 14/15  

Protokollet är justerat och klart och det finns i både pärmen och på hemsidan. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga protokoll för Extra-SM 14/15 till handlingarna. 

2.6  Anmälan övriga frågor 

Inga övriga frågor blir anmälda. 

2.7 Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Det kommer ett ändringsyrkande från Talmanspresidiet som tycker att det är en bra idé att byta plats på 

punkt 13 Konfirmeringar och punkt 14 Val. Vice ordförande yrkar på att sätta punkt 3 Konfirmering av 

Talmanspresidiet innan punkt 2.8 Meddelanden. 

Sektionsmötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.  
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3  Konfirmering av Talmanspresidiet 

Sektionsmötet beslutade  

att välja Carl Östling till Talman och Stefan Berg till Vice Talman för Talmanspresidiet 

verksamhetsåret 15/16. 

Talman Carl Östling tar över klubban. 

2.8 Meddelanden 

SN meddelar att de under morgondagen, den 14 oktober, kommer hålla i en utvärderingsfika där 

alla är hjärtligt välkomna att ge feedback på de kurser som varit. De meddelar även att iGem, som 

är en organisation inriktad på syntetisk biologi, söker personer som i grupp kommer delta i en 

tävling. Länk till eventet kommer att läggas upp på Facebooksidan. 

KF meddelar att de har haft ett par möten och det har tagits beslut om att det ska bytas till åtta 

möten istället för de fyra som de hade innan. På första KF-mötet försökte de få igenom att det 

skulle finnas möjlighet att neka motioner som var dåligt skrivna och oförståeliga. Detta avslogs 

dock. På andra KF-mötet togs det beslut på två propositioner gällande budgetrevidering. 

THS Centralt meddelar att det nu går att söka till poster i kårledningen, som har kalenderår som 

verksamhetsår. Det man bland annat kan söka är mottagningssamordnare, ledare för Armada, 

projektkoordinator för Student Nobel NightCap, samt studiesocialt- och internationellt ansvarig. 

Söndagen den 18 oktober är det sökstopp för dessa poster. Om man har några frågor så får man 

jättegärna kontakta dem. De tipsar även om Campus Competence som är en jobbportal för 

studenterna på campus. Där kan man hitta ex-jobb och extraknäck. THS Centralt kommer 

anordna en föreläsning i stresshantering i musikrummet imorgon, den 14 oktober, och en stand 

up show angående mångfald som kommer hållas fredagen den 16 oktober i Gröten. 

KNUT meddelar att KAKA inte längre kommer att finnas kvar, utan ett samarbete tillsammans 

med Bergs och Energi och Miljö har bildats. De kommer tillsammans anordna en 

arbetsmarknadsdag vid namn BKW som kommer hållas i februari. 

Revisorerna meddelar att de nu blivit fulltaliga och om man har någon fråga gällande det som 

sker på sektionen så är det bara att kontakta dem. De berättar även att de ska ge sig in i det 

ekonomiska arbetet. 

CIA meddelar att de existerar, detta främst för ettan, och att det är dem som tar hand om de 

internationella studenterna. 

Paparazzi meddelar att om någon inte skulle tycka om det de laddar upp deras Facebooksida så är 

det bara att kontakta dem så ser de till att det tas bort. 
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Krexet berättar att de kommer spela upp sina omstarter under sista helgen i november. Det 

kommer vara tre föreställningar som hålls i Teater 3. Mer info om detta kan man hitta på 

krexet.se. 

Alkemisterna meddelar om att det finns en utvärdering gällande årets mottagning och 

uppmuntrar ettan att fylla i denna för de ska få en så bra inblick som möjligt i vad som var bra, 

respektive dåligt, med mottagningen. 

2.9 Inlämning Smörgåstäfvlan 

Talmanspresidiet har lämnat in en yrkande gällande vilka som sa vara domare. De yrkar på att det borde vara 

Talmanspresidiet som är domare av de Täfvlan som hålls på SM. Medan ett yrkande skrivs så får de med bidrag lämna 

fram dem.      Bilaga 3 

Gustaf Wändell, tillsammans med Fredrik Abele, har ett bidrag. Det är en smörgås med pepparotskräm, varmrökt lax och 

rödlök. Denna skapelse har fått namnet ”Talman Delight” och den ser väldigt aptitlig ut. 

Lucas Bremer har också ett bidrag bestående av vitlöksbröd med tre olika sorters chips på. ”Chipsmackan” är namnet och 

den ser ut precis som namnet beskriver; en macka med chips på. 

4 Rapporter 

   4.1 BAR informerar och svarar på frågor 

De som sitter i BAR får gå fram och presentera sig. 

Fredrik förklarar vad det är som de har gjort på senaste tiden. Han berättar att de har börjat sätta upp 

rutiner för hur ekonomin ska skötas och de tycker att transparens är viktigt. De har kommit fram till ett 

nytt system gällande hur utlägg för sektionen ska hanteras. Det kommer finnas blanketter i sekfunk som 

man kan fylla i med namn, vilka utlägg som har gjorts, kvitton samt kontonummer. För att kunna få 

tillbaka pengar för de utlägg som har gjorts måste man ha registrerat utlägget senast två veckor efter att 

utlägget gjordes. 

  4.2  Sektionsstyrelsen  

Sektionsstyrelsen 15/16 får gå fram. 

Anna berättar om vad Styrelsen har gjort det första kvartalet. De började med att skriva årets 

verksamhetsplan och de har även varit med och synts under mottagningen där de gjorde reklam för Nr 1. 

Efter mottagningen hölls intervjuer och till slut så valdes Emma Ingo till Nr 1. Under höstens gång har 

Styrelsen representerat på flera nollegasquer, haft tre $$m, haft årets första OAR och en OAR-kickoff. 

Nästa OAR kommer hållas den 2 november i Draget. Hon berättar att jubileumsfesten för Kemis och 

Elektros kristallbröllopp kommer hållas den 7 november och det efterlyses en stab för detta event. Lokal 

och serveringspersonal är redan ordnat och det som behövs hjälp med är dekor och matlagning. Anna 
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berättar även att Styrelsen ska åka på Polystyren som är en sammanställning av flera kemistyrelser från 

olika skolor. 

Fredrik pratar om sektionens ekonomi. Han har tillsammans med resten av BAR gjort en rapport över hur 

ekonomin ser ut i dagsläget. Det finns stora förluster efter de problemen som uppstod i våras och 

sektionen har därför lite pengar på bankontot nu i terminsstarten, men sektionen har tillräckligt för att gå 

runt. Det finns inte bara dåliga nyheter gällande ekonomin; det finns planer på att ta igen de förluster som 

sektionen drabbades av, en del har redan kommit tillbaka. Sektionens festverksamhet går väldigt bra och 

KK verkar ha många spännande planer för året. Något som BAR vill göra är att investera i organen vilket 

har gjort att flera av organen har fått en ökad internrep. Fredrik pratar även om att det i dagsläget är 387 

medlemmar i sektionen vilket är rätt lågt baserat på hur många det är som pluggar på kemi. 

Alma berättar om sin verksamhet som KUTA. Hon har hjälpt KNUT med omstruktureringen av dess 

organisation och samma sak med SN. Hon har även varit i kontakt med Salamanderorden för att få reda 

på hur deras arbete ska fortskridas. 

Kadar pratar om vad han har sysslat med som kommunikationsansvarig och vad han har för planer 

gällande förbättringen av hemsidan. Han meddelar att han nu är klar med månadsmejlet som nu har ett 

nytt format som gör det snyggare. 

Emma berättar om de småuppdrag hon fått som Nr 1. För att utveckla kontakten mellan styrelserna på 

skolan har hon även påbörjat ett projekt som går ut på att ta kontakt med andra i ettan som sitter på en 

likandan post i andra styrelser. 

Anton meddelar om sin verksamhet som lokalansvarig och informera om vad man kan kontakta honom 

om. Han presenterar även de nya medlemmarna i SOFT, som är Matilda Hedenberg och Elin Ljungdell. 

Han berättar även om projektet som han hållit på med under hösten som handlar om att upplysa 

allmänheten om syrienkrisen. Det kommer hållas en pub i Draget där en representant från Rädda Barnen 

som håller föredrag om det som händer. Alla är välkomna, men 50/50-regeln gäller fortfarande. 

Öppnar upp punkt 2.9 Silltäfvlan igen. Ett yrkande har kommit in från Tobias Frick där han föreslåratt både Talmän 

och justeringspersoner ska vara domare för täfvlan.     Bilaga 4 

Sektionsmötet beslutade 

 att låta Tobias yrkande stå kvar istället för yrkandet från Talmännen. 

 att bifalla Tobias yrkande. 

5 Bordlagda frågor 

   5.1 Vision Kemisektionen 14/15  Bilaga 5 

Aneri Patel, ordförande för Styrelsen 14/15, presenterar visionen som lades fram förra verksamhetsåret. 

Den bordlades då det fanns medlemmar som inte tyckte att den var välformulerad. Nu är den 

omformulerad och THS värdegrund används, men innebörden har ändrats för att passa kemisektionen 
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bättre. Styrelsen 15/16 vill dock bordlägga den ännu en gång då den fortfarande inte anses vara tillräckligt 

bra formulerad och värdegrundens innebörd borde vara densamma som THS använder. Syftet med Vision 

Kemisektionen berättar mycket om Styrelsens verksamhetsplan, men den borde gälla hela sektionen och 

vara lätt att följa. Diskussion gällande om Vision Kemisektionen ska bifallas, avslås eller bordläggas 

kommer hållas under middagspausen. 

  5.2  Hederspriset 14/15 

Talman Carl Östling berättar kort om vad hederspriset handlar om. Detta val ska ske under SM4, men på 

grund av att detta inte hanns med under ordinarie SM4 och det var för få personer som närvarande på den 

extrainsatta tiden för SM4 så sköts valet upp för att få ett så bra val som möjligt. Det kommer gå att läsa 

om de nominerade under middagspausen och valet kommer ske senare. 

6 Verksamhetsberättelser    

6.1   Sektionsstyrelsen 14/15   Bilaga 6 

Aneri Patel berättar om vad Styrelsen 14/15 gjorde under sitt verksamhetsår och de speciella händelser 
som varit, t.ex. att Doplh Lundgren kom på besök samt att de representerat på många event. Frågan dyker 
upp gällande de händelser som skedde i våras och man undrar varför detta inte nämns i 
verksamhetsberättelsen. Detta kommer dock tas upp i en helt egen punkt. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga verksamhetsberättelsen för Styrelsen 14/15 till SM2.  

6.2 KK 14/15    Bilaga 7 

 

      6.3 TLC 14/15    Bilaga 8 

    6.4 Paparazzi 14/15      Bilaga 9 

    6.5 SN 14/15    Bilaga 10 

    6.6  CHUST 14/15    Bilaga 11 

    6.7 IN 14/15     Bilaga 12 

    6.8 Valberedningen 14/15   Bilaga 13 

    6.9 Talmanspresidiet 14/15    Bilaga 14 
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Talman frågar om det är mötets mening att behandla resterande verksamhetsberättelser i klump. 

Sektionsmötet beslutade  

 att behandla resterande verksamhetsberättelser i klump. 

 att lägga resterande verksamhetsberättelser till handlingarna. 

 

7  Styrelsens Verksamhetsplan  Bilaga 15 

Anna berättar om de olika fokusområdena som finns i verksamhetsplanen. Berättar om ett redaktionellt 

fel som finns och som ska ändras på. Om medlemmarna har några frågor gällande de mål som Styrelsen 

15/16 har satt upp så får man göra det under lunchpausen. 

8 Sommarbalen 14/15 

Aneri berättar om hur idén växte fram hos Axel Save, som då var ordförande för Bergssektionens styrelse, 

och Mikael Ekström, som var Vice ordförande för Styrelsen 14/15, och alla tyckte det var en bra idé. En 

balstab rekryterade som bestod av både kemister och bergsmän. I början av maj kunde inte Styrelsen 

14/15 få kontakt med Mikael och upptäckte då att han tagit beslut om att 10 000 kr från sektionens 

budget skulle användas för att subventionera biljetter. Alla intäkter skulle även hamna på Kemisektionens 

bankkonto. Detta var något som resten av Styrelsen 14/15 inte visste om, vilket gjorde att detta inte 

kunde tas upp på nästkommande SM. 

Fredrik berättar om hur det gick ekonomiskt. Balen gick back väldigt mycket och notan som 

Kemisektionen fick landade på omkring 27 000 kr. Det är nu upp till sektionsmedlemmarna att besluta om 

hur notan ska behandlas och diskussionen kommer föras under middagspausen. 

9  Bokslut 14/15 

Det finns inget färdigt bokslut från verksamhetsåret 14/15 på grund av de händelser som skedde under 

våren. Hur detta ska behandlas kommer diskuteras i matpausen. 

10 Ansvarsfrihet för Styrelsen 14/15 

Aneri förklarar vad ansvarsfrihet innebär och varför det inte är möjligt att ge Styrelsen 14/15 

ansvarsfrihet. Detta beror på att det är väldigt lite som blivit bokfört och det finns därför inget bokslut. 

Det finns heller ingen revisionsberättelse. Eftersom Mikael inte skötte sina arbetsuppgifter som Vice 

ordförande har Styrelsen 14/15 haft mycket att städa upp. Det finns möjlighet att bordlägga frågan om 

ansvarsfrihet för Styrelsen 14/15 tills det finns ett bokslut och en revisionsberättelse och sektionen kan 

säga att Styrelsen 14/15 har skött sitt jobb korrekt. 

. 
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Det börjar närma sig middagspaus och då ska motioner, motionssvar, propositioner samt val diskuteras. De som skickat in 

motionerna får kort berätta vad motionen gäller. Styrelsen berättar även om sina motionssvar och de propositioner som de 

skrivit. 

De som har sökt posterna som DM och Vice DM får presentera sig själva. Sökande till DM, Jonatan Edin, presenterar 

sig själv först och sökande till Vice DM, Emma Lundell, får lämna rummet. Han berättar kort om de förändringar som 

han vill göra med MD. Sökande till DM lämnar salen och sökande till Vice DM får komma in igen. Även hon 

presenterar vad det är hon vill göra för att utveckla organet.  

Kl. 20:18 ajourneras mötet till kl 21:50. 

Sektionsmötet återupptas kl 21:55. 

Klockan tickar iväg och Talmanspresidiet yrkar därför att öppna upp föredragningslistan och ändra ordningen i den för att 

effektivisera mötet och få de punkter som inte tar lång tid att bli avklarade. Punkt 11 kommer att bli Val, punkt 12 

Konfirmeringar, punkt 13 Propositioner, punkt 14 Motioner.  

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla de ändringar som Talmanspresidiet ville göra med föredragningslistan. 

11 Val     Bilaga 16 

De sökande får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. Sektionsmötet blir snabbt redo att gå till beslut och de 

sökande får komma in i salen igen. 

11.1 Val av DM för MD 2016 

Sektionsmötet beslutade  

 att välja Jonatan Edin till DM för MD 2016 

11.2 Val av Vice DM för MD 2016 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Emma Lundell till Vice DM för MD 2016 

12 Konfirmeringar    Bilaga 17 

    12.1 VIN 15/16 

12.2 Ledamöter i IN 15/16 

     12.3 Revisor 15/16 
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12.4 PAS-King 15/16  

12.5 SkyddO 15/16 

     12.6 Skolledningsrepresentant Kemi 15/16 

     12.7 Ledamöter i KNUT 15/16 

     12.8  Maestro Krexet 8 

     12.9  Manuschef Krexet 8 

     12.10 Musikproducent Krexet 8 

     12.11 Regissör Krexet 8 

     12.12 Ledamöter i SOFT 15/16 

     12.13 Ledamöter i TLC 15/16 

     12.14 Ledamöter i Paparazzi 15/16 

För att skynda på processen frågar Talman om det är mötets mening att konfirmera ovanstående i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera ovanstående i klump. 

 att konfirmera VIN, ledamöter i IN, Revisor, PAS-King, SkyddO, 

Skolledningsrepresentant Kemi, ledamöter i KNUT, Maestro Krexet 8, Manuschef Krexet 

8, Musikproducent Krexet 8, Regissör Krexet 8, ledamöter i SOFT, ledamöter i TLC och 

ledamöter i Paparazzi 15/16.  

Innan mötet går vidare till de propositioner som skrivits så behöver punkt 5.1 Vision Kemisektionen 14/15, punkt 8 

Sommarbalen 14/15, punkt 9 Bokslut 14/15 och punkt 10 Ansvarsfrihet för Styrelsen 14/15 öppnas upp, i skriven 

ordning, då beslut måste tas. 

 5.1 Vision Kemisektionen 14/15 

 Det har kommit in ett yrkande från Daniel Ruotsalainen där har yrkar att om visionen bordläggs ska det 

åläggas Styrelsen 15/16 att revidera den tills nästa SM. Mötet öppnar upp för diskussion. Bilaga 18 
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Sektionsmötet beslutade  

 att bifalla Daniels yrkande. 

 att bifalla Emmas yrkande om att bordlägga visionen. 

8 Sommarbalen 14/15 

Talman öppnar upp för diskussion 

Sektionsmötet beslutade 

 att Kemisektionen ska betala notan från Sommarbalen 14/15. 

9  Bokslut 14/15 

Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade  

 att bordlägga bokslut 14/15 tills det finns ett bokslut. 

10 Ansvarsfrihet för Styrelsen 14/15 

Det har kommit in ett muntligt yrkande från Gustav Wändell där han yrkar på att bordlägga ansvarsfrihet 

för Styrelsen 14/15 till nästa SM. 

Sektionsmötet beslutade 

 att låta Gustavs yrkande stå kvar. 

 att bordlägga ansvarsfrihet för Styrelsen 14/15 

13  Propositioner 

13.1 Proposition angående Gemensam firmatecknare 
      Bilaga 19 

Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla propositionen i sin helhet. 

Eftersom propositionen gäller en ändring i Stadgarna så måste denna proposition bifallas under två på 

varandra följande SM. 

       13.2 Proposition angående Budgetrevidering Bilaga 20 
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Det har kommit in ett ändringsyrkande från Max Karlsson där han vill göra en del ändringar i 

propositionen på grund av felskrivningar.    Bilaga 21 

Det har även kommit in ett ändringsyrkande från Fredrik. Det handlar om att det saknas en 

upprustningsfond för Draget. Han yrkar därför på att lägga in dessa i budgetrevideringen och sedan även 

höja TLC:s internrep med 1000 kr.    Bilaga 22 

Styrelsen jämkar sig med Max yrkande.  

Ingen vill lyfta grundpropositionen. 

Sektionsmötet beslutade  

 att bifalla Fredriks ändringsyrkande. 

 att bifalla propositionen med de ändringar som beslutades. 

Innan mötet går vidare till motionerna behöver punkt 5.2 Hedersprismottagare 14/15 och punkt 7. Styrelsens 

Verksamhetsplan öppnas upp igen. 

  5.2  Hederspriset 14/15 

De nominerade får gå fram och blir presenterade och får sedan lämna salen. 

Talman öppnar upp för diskussion. 

Det har framkommit att det är oklart om Sara Emilsson godkänt sin nominering och därför har Fredrik 

Abele skickat in ett yrkande om att än en gång bordlägga valet av Hedersprismottagare till SM2 då han 

tycker att det har hanterats på fel sätt.    Bilaga 23 

 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga valet av Hedersprismottagare till SM2. 

7  Styrelsens Verksamhetsplan 

Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade  

 att anta Verksamhetsplanen 15/16. 

14  Motioner 

14.1 Motion angående Uppdatering av CIA:s 

uppgifter    Bilaga 24 
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Ingen har något att säga om motionen. 

14.2 Motionssvar angående Uppdatering av CIA:s 

uppgifter    Bilaga 25 

Inga kommentarer på motionssvaret. 

Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet.  

Talmanspresidiet ajournerar mötet till den förlängda tiden som är på torsdagen den 15 oktober i Draget. 

Sektionsmötet återupptas torsdagen den 15 oktober kl 18:06. 

Då de föregående justeringspersonerna inte är närvarande behöver två nya väljas. Carl Höög och Lukas Jackalin anmäler sig 

frivilligt. 

Sektionsmötet beslutade  

 att välja Carl Höög och Lukas Jackalin till justeringspersoner. 

14.3 Motion angående Val av Hedersprismottagare 
      Bilaga 26 

Det har kommit in ett ändringsyrkande från Gustav Wändell som yrkar på att lägga till föregående 

verksamhetsårets Ordförande och Vice ordförande.    Bilaga 27 

Astrid presenterar kort motionen. 

Astrid jämkar sig inte med Styrelsens motionssvar eller Gustavs ändringsyrkande. 

14.4 Motionssvar angående Val av 

Hedersprismottagare   Bilaga 28 

Det finns inga särskilda kommentarer på Styrelsens motionssvar, utan det ses som ett bra förslag. Detta 

säger dock inte att Astrids förslag på vilka som ska sitta i Hedersgruppen är dåligt. 

Sektionsmötet beslutade  

 att bifalla Styrelsens motionssvar. 

 att bifalla Gustavs Wändells tilläggsyrkande. 

 att bifalla Astrids motion med det ändringsyrkande och tilläggsyrkanden som bifölls. 
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14.5 Motion angående Ändring av KNUT’s organisation 
      Bilaga 29 

Det har inkommit ett yrkande från Amanda Kessler där hon vill lägga till två att-satser där hon vill att hon 

ska bli vald till KNUTO och Jacob Kjellman ska bli vald till KNUTVO.  Bilaga 30 

14.6 Motionssvar angående Ändring av KNUT’s 

organisation    Bilaga 31 

Gustav Wändell har skickat in ett ändringsyrkande till motionssvaret där han vill ändra formuleringen i 

motionssvarets att-sats.     Bilaga 32 

Talman öppnar upp för diskussion. 

Styrelsen jämkar sig med Gustavs ändringsyrkande. 

Ingen vill lyfta Styrelsens motionssvar. 

Sektionsmötet beslutade  

 att bifalla Styrelsens motionssvar med Gustavs ändringsyrkande. 

 att bifalla Amandas tilläggsyrkande. 

att bifalla motionen med Amandas tilläggsyrkande och Styrelsens motionssvar med 

Gustavs ändringsyrkande. 

 

14.7 Motion angående Ändring i Studienämndens 

organisation    Bilaga 33 

SN själva har skickat in ett ändringsyrkande där de vill ändra femte att-satsen i sin motion. Bilaga 34 

Gustav Wändell har skickat in ett yrkande på att avslå motionen i sin helhet, motionssvaret i sin helhet 

samt Fredriks ändringsyrkande.     Bilaga 35 

Det har kommit in ett ändringyrkade från Alma Andersson där hon vill ändra alla att-satserna i motionen, 

vilket gör att Styrelsens motionssvar och SN:s ändringsyrkande inte gäller längre. Gustav Wändell har på 

grund av att detta ändringsyrkande dragit tillbaka sitt yrkande om att avslå allt. Bilaga 36 

14.8 Motionssvar angående Ändring i Studienämndens 

organisation    Bilaga 37 

Fredrik Abele har skickat in ett ändringsyrkande på Styrelsen på motionssvar, men detta är inte giltigt 

längre om Almas ändringsyrkande går igenom.   Bilaga 38 
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SN jämkar sig med Almas ändringsyrkandet. 

Ingen vill lyfta grundmotionen. 

Ingen vill lyfta Gustavs yrkande. 

Talman öppnar upp för diskussion. Eftersom det är oklart om mötet är ense om att-satserna kommer de att beslutas enskilt. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla första att-satsen i motionen med Almas ändringsyrkande. 

 att bifalla andra att-satsen i motionen med Almas ändringsyrkande. 

 att bifalla tredje att-satsen i motionen med Almas ändringsyrkande. 

 att bifalla fjärde att-satsen i motionen med Almas ändringsyrkande. 

 att bifalla femte och sjätte att-satsen i motionen med Almas ändringsyrkande. 

15 Övriga frågor 

Det är nu dags att utse en vinnare för Smörgåstäfvlan. Det var en svår utmaning att kora en vinnare av de båda bidragen. 

"Chipsmackan" hade en bra crunch och förtjänar lite cred då det skapades med mycket begränsade resurser. Smaken var 

dock väldigt endimensionell och saknade djup trots de tre olika sorterna chips. Det andra bidraget, ”Talman Delight”, fick 

domarna att verkligen vilja bryta bröd sinsemellan och smakerna var som fisken i vattnet. Den utsökta pepparotsgrädden 

och rödlöken var som grädden på moset, eller snarare som löken på laxen. Därför rotades domarnas beslut i att låta Gustav 

Wändells och Fredrik Abeles bidrag ”Talman Delight” vinna. 

16 Nästa möte 

Nästa sektionsmöte är satt till den 7 december. 

17  Mötets avslutande 

Talman Carl Östling avslutade mötet kl 19:04.  
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Bilagor: 38

 

___________________________ 

Vid pennan, Stockholm 2015-  

Angelica Andreasson 

Sekreterare  

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Linnea Stenbeck 

Justeringsperson  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Sofia Bergström 

Justeringsperson  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Carl Östling  

Talman 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Lukas Jackalin 

Justeringsperson  

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Carl Höög 

Justeringsperson  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2014-  

Stefan Berg 

Vice talman 

 


