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1. Formalia
1. M

ötets öppnande
Maria Hardin öppnade mötet kl. 17:44 och hälsade alla välkomna.

2.

Mötets behöriga utlysande


Mötet beslutade att förklara mötet behörigt utlyst.

3.

Val av ordförande för mötet


Maria nominerar Erik Nordahl till Ordförande för mötet
Mötet beslutade att välja Erik Nordahl till Ordförande för mötet.

4.

Val av sekreterare för mötet


Mötet beslutade att välja administrativt ansvarig Eric Ager till sekreterare för
mötet.

5.

Val av två justerare tillika rösträknare


Mötet beslutade att välja Madeleine Cromnier och Anton Svanborg till justerare
tillika rösträknare.

6.

Adjungeringar
Erik Nordahl yrkar på att adjungera in Erik Murray och Alexander
Dryselius med yttranderätt men icke rösträtt.
Mötet beslutade att adjungera in Erik Murray och Alexander Dryselius med
yttrandefrihet men icke rösträtt.

7.

Fastställande av föredragningslista
Eric Ager yrkar på att lägga till punkt om förvaltningsberättelsen mellan
punkt 3.1.1 och 3.1.2 samt lägga till förvaltningsberättelsen till
handlingarna
Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan efter att tillägget av punkt
3.1.2: förvaltningsberättelsen och lägga till förvaltningsberättelsen till
handlingarna
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8. Fastställande av tidsschema
Alexandra Benckert yrkar på att slopa tidsschemat.
Mötet beslutade att slopa tidsschemat.

9. Fastställande av procedurregler
Max Völcker yrkar på att ändra frågetiden i paragraf 8 till 5 minuter i
stället för 3 minuter
Mötet beslutade att fastställa de föreslagna procedurreglerna med ändringen.

10.

Genomgång av föregående protokoll


Administrativt Ansvarig Eric Ager föredrog protokollet från förra mötet
(Sektionsmöte 3 2019/20)

11.

Genomgång av inkomna skrivelser


1. V
 erksamhetsberättelse Styrelsen 2019/20
2. Ekonomisk Förvaltningsberättelse 2019/20
3. Revisionsberättelse 2019/20

2.

Rapporter


2.1 THS informerar
Mottagningen har fått goda recensioner från KTH.
I deras arbete i övrigt har de lagt stort fokus på studiesociala frågor, mental
hälsa, utmaningar med att studera på distans. De har för övrigt haft en del
budgetarbete.
2.2 Styrelsen informerar
Styrelsen har haft uppstartsmöte med planering av verksamhetsåret, lagt
budget för verksamhetsåret, deltagit i mottagningen, hållit i ordförandemöte
och central rekrytering och har tagit fram centrala riktlinjer för interna och
externa event.
2.3 Övriga förtroendevalda informerar
Ispexet – rekryterat mer medlemmar än förra året, haft spexoff och ska ha
audition för jul skådisar.
Mottagningen – lyckat med inget bekräftat corona fall, efterarbetet och
ekonomi ska styras ihop och presenteras på SM2 där även nästa års ÖPH väljs.
Kulturnämnden – ska ha kick off imorgon
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CMi – haft rekryterings pub och kickoff, har inte så mycket att göra nu men
ser fram emot arbete i början av nästa period
Estiem – rekryterat folk och har börjat planera event. De ska ha kickoff
imorgon.
Studienämnden – haft extra mycket arbete under corona då det är många
kurser som fallerar, ska ha utvärderingsperiod snart
NlN – har slutfört rekrytering – de blev 51 stycken. De håller nu på med att
försöka lösa lunchföreläsningar och lunchmingel men det är svårt pga. Corona
Dagen-I – fått huvudsponsor: Navigio och andra företag som sponsrar mässan
iCase – rekryterat en bra grupp, ska ha kickoff imorgon. De har för övrigt
etablerat ett samarbete med Bergs, KI och Handelshögskolan om en
gemensam casetävling
iStart – rekryterat ny grupp, börjat ta kontakt med universitet om samarbeten,
haft kickoff, pratat med KTH-innovation
Kommunikationsnämnden - klar med rekrytering, planerar för kommande
event och projekt som t.ex. årsboken
Idrottsnämnden – haft brännbollsturnering under mottagningen, stor
rekrytering, ska ha kickoff efter tentaperioden
Geni – medverkade på mottagningen med lyckad workshop, de har haft en
stor rekrytering
I-alumni – haft rekrytering och alumnijakt och har nu 380 alumner på deras
maillista samt arbetat vidare på mentorskapsprogrammet
Portergeneralen – arrangerat sektionens första ovveinvigning
SOFt – har haft rekrytering och är nu 17 personer i nämnden. De har fixat nytt
golv, köpt in gardiner, nya toasitsar, nya koppar och tallrikar till Issy. För
övrigt har de haft en nämndisstädning, har ordnat löpande kaffeinköp,
städschema och ska ha öppen fixardag.
Jubileumskommittén – haft rekrytering och börjat planeringen, ska ha kickoff,
lokal är säkrad och de hoppas att Corona restriktionerna släpps
Kravallen – ställdes in 2020, motion förberedd. Kravallen kommer
förhoppningsvis bli av 2021.
Valberedning – förberett val för SM1, valhandlingarna har fått ny grafisk
profil och etablerat en ny tradition med ovvar på SM
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Revisorer – analyserat budgetar
Skyddsombud – haft skyddsombudsutbildning och skyddsråd med andra
skyddsombud på KTH
Kårfullmäktige (SM för THS) – hade första kårfullmäktige förra veckan, söker
suppleanter nu mer info kommer snart, alla får komma på KF, snackat om
budget och om restauranger

3.

Beslutsärenden


3.1 Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 2019/20
3.1.4 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019/20
3.1.4.1 Styrelsens Verksamhetsberättelse
Presidiet 19/20 presenterar deras verksamhetsberättelse:
Sektionsmöten highlights:
· Presidium Belopp 20 000
· Kravallen som nämndinitiativ (SM1)
· Jubileumsgeneral in i reglementet (SM1)
· Policy – beskrivning av sektionskultur (SM1)
· Borttagande av Ettans Gasque som förtroendevald
· Förflyttning av val på SM (SM2)
· Kommunikationsnämnden (SM2)
· Sluten votering vid personval (SM3)
· Alkoholpolicy (SM3)
Kommunikationsarbete
· Ny kommunikationsnämnd med övergripande
ansvar för kommunikation
· Borttagande av IT-ansvarig (21/22), RePorter och
iFokus
· Kommunikationspolicy
iStället
· Nya lås till nämnd- och spritförrådet
· Nytt externt förråd på Fridhemsplan
· Tillstånd för uteservering
Välmående:
· Sammanställning av välmåendeenkät från 2019
presenterades på en Välmåendeworkshop
· Reflektion kring resultat
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Kartläggning av välmående på sektionen
och var det behövs mer arbete
· Sammanställning av Workshopen finns
under iare.one => skyddsombud
· Förändringar verkställdes under I-konferensen
våren 2020
Beskrivning av sektionskultur
· Dokument framtaget av Styrelsen 18/19 och 19/20,
Geni 18/19 samt Skyddsombud 18/19
· Ge en gemensam bild av kulturen sektionen ska
eftersträva och ge sektionsmedlemmarna stöd i att
bidra till att uppnå denna kultur
· Ingått i arbetet med Förtroendevalda
· Finns på iare.one →Filarkiv
·



Ekonomi:
· Avtal för sektionskläder
· Avtal för köpvillkor för sittningar
· Nytt ekonomi kluster
· ICM flyttades från näringslivsklustret till
ekonomiklustret
· Ekonomigruppen i NLN blev en centralfunktion
inom sektionen: Ekonom-I
3.1.4.1 Ekonomisk förvaltningsberättelse 2019/20
Utfall: 614 000 jämfört med budgeterat 170 000
Balansräkning: likviditet på 1,7 miljoner kr
Orsak till utfall:
· Mottagningen räknades inte med
· Hela kickoff bidraget användes inte
· Porters Gasque blev inställd
· Näringslivsklustret gick bra och drog in mer
kunder
· Många nämnder hade mindre verksamhet än
förväntat under vårterminen 2020
· Svinn i alkohollagret har inte bokförts
3.1.3 Revisorernas berättelse
Johan Götborg föredrog revisorernas berättelse (se bilaga A)

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2019/20
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3.2 Propositioner
3.2.1 Proposition om budget för verksamhetsåret 2020/21
Johan Götborg presenterar budgeten för verksamhetsåret 2020/21:
Bakgrund: Johan tillsammans med presidiet, vice kassör My Loft samt
alla nämnder har utfört budgetarbetet sedan i maj 2020.
Efter ett flertal revideringar av revisorer och nämnder har dagens budget
tagits fram:
CMi – Budgeten för hösten är anpassad efter nuvarande restriktioner,
vårens budget är budgeterat efter att alla restriktioner släpps
Kulturnämnden – budgeterat normalt
Spexet – budgeterat mindre underskott än normalt pga. ändringar i
biljettpriser under spexveckan, intäkter kring julshow är inte med i
budgeten
Estiem – budgeterat ett mindre underskott än förra året, mycket av
verksamheten är likt men större krav på +/- 0, vissa ändringar kring
Destination-X
Jubileum – positivt resultat, sektionen subventionerar jubileum med
75 000 kr, målsättning att resultat blir +/- 0, OSA. sätts för att uppnå
detta resultat
NlN – differens på -100 000 kr jämfört med förra året, förväntar mindre
företagsnärvaro, förhoppning på andra typer av företagsevent
Dagen-I – lägre resultat än förra året, de förväntar sig 6 st. mindre
företag på mässan, lägre kostnad för lokal än budgeterat, större krav på
att banketten ska vara självförsörjande
ICM – förväntar sig mindre företag, ingen huvudsponsor
iCase – stor ändring i antal genomförda event, dyker det upp fler
eventmöjligheter uppmuntrar vi det
iStart – större negativt resultat, två stycken sektionsöppna event kommer
genomföras
Idrottsnämnden – mer negativt resultat än förra året, nämnden planerar
fler större event
Geni – positivt resultat, öronmärkta pengar till JML från ITM
Internationella gruppen – gjord ur likviditetssyfte
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I-alumni – likt förra året, mer negativt resultat pga. inköp av
arbetsmaterial för året
Portergeneralen – planeras färre inköp än normalt
SOFt – större investeringar i Issy, budgeterat för att ta in en städfirma
Kommunikation – likt förra året, förra året budgeterades mycket inköp,
vilket ger möjlighet till ett liknande resultat i år
Studienämnden: föreläsningar som var planerade förra året kommer inte
genomföras i år
Valberedning – budgeterat för fika
Sektionen centralt – budgeterat likt förra året, ingår avsättningar till
sparfonder, subvention till jubileum, kickoff bidrag
Styrelsen – budgeterat för I-konferens i Lund under hösten och på KTH
under våren, bättre resultat för att vi anordnar konferensen, ändrade
regleringar av OSA, inget samarbete med KRY som förra året

Frågor:
Hur blir det med budgeten om coronarestriktionerna uppehålls under
vårterminen?
Ev. kommer en uppdaterad budget presenteras på SM2 eller SM3 om en
majoritet av nämndernas budget kommer ändras
Representation: styrelsen 10 000kr för att vi representerar sektionen på
externa event, sittningar med andra sektioner och förtroendevalda,
styrdokument för representation kommer på SM2
Varför får I-Case minskat kickoffbridrag?
Minskat kickoff-bidrag för I-Case: verksamhet drivs av styrelsen i stor
utsträckning, medlemmar är inte med och driver verksamheten framåt,
nämnd har många medlemmar
Diskussion:
Internationella gruppens mest uppskattade event var +/- 0, de gjorde
mycket gratisevent. Bästa är en blandad kompott av gratis och
betalevent
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Yrkanden och beslut för budgeten (Punkt 3.2.1)
Ändringsyrkande: Johan Götborg yrkar på att ändra resultatet i
budgeten för sektionen centralt från -717 500 kr till - 580 000 kr.
Mötet beslutade att bevilja ändringsyrkandet
Mötet beslutade att bifalla motionen med ändringsyrkande
3.2.2 Proposition om presidiumbelopp
Presidiet mottar äskningar och yrkar på att ta beslut om äskningar upp
till 20 000kr för verksamhetsåret 2020/21
Frågor:
Förra året gick sektionen med vinst vilket den inte är budgeterad för att
göra i år, är det rimligt med samma presidium belopp?
Ja, det är rimligt och styrelsen har en komplett äskningsbudget på 55 000
kr
Beslut
Mötet beslutade att bifalla propositionen
Kl. 19:15 yrkar Erik Nordahl på en pizzapaus till 19:45
Mötet beslutade att bifalla yrkandet
Erik Nordahl yrkar på att justera närvarolistan efter pizzapausen
Mötet beslutade att bifalla yrkandet
3.2.3 Proposition om förtydligande av närvaro på sektionsmöte
Ada presenterar propositionen som röstas igenom på Sm3 och måste
röstas igenom nu igen pga. en stadgeändring. Förtydligandet gäller att
det handlar om fysisk närvaro.
Yrkande:
Att

I stadgarna under rubriken “2.6 Beslut”

Lägga till rubriken “2.6.1 Närvaro” med
brödtexten “Med närvarande åsyftas fysiskt närvarande.” samt göra
vederbörliga redaktionella ändringar som krävs av tillägget.
Frågor: Hur blir det med ett digitalt SM, går inte detta ur tiden med
nuvarande Coronakris?
Propositionen gäller fysisk SM, då propositionen togs fram befann inte
sig sektionen i en Coronakris.
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Är det rimligt att avslå propositionen ifall vi behöver ha ett digitalt SM?
Ada Lindmark (motionsägare) är öppen för det.
Diskussion:
Hampus Mässgård argumenterar för att han personligen inte hade blivit
invald med flera nämndordförande då SM4 hölls digitalt och menar
därför att med nuvarande coronakris behöver vi kunna hålla ett SM
digitalt
Beslut
Mötet beslutade att avslå propositionen

3.2.4 Proposition om Hedersmedaljen i reglementet
Ada Lindmark presenterar propositionen:
Hedersmedaljen är en utmärkelse för extra bra arbete för sektionen som
delas ut på Porters Gasque. Yrkandet är att lägga till att tillträdande
portergeneral och sittande portergeneral tar beslutet.
Beslut
Mötet beslutade att bifalla motionen
3.3 Motioner


3.3.1 Motion om Kravallen som Nämndinitiativ
Axel Backlund I-18 presenterar motionen:
Kravallen är en festival som anordnas årligen i maskinparken som
arrangeras av I-sektionen.
Proposition: Kravallen ska vara ett nämndinitiativ för 2021 med samma
budget som 2020. Kravallen ställdes in 2020 och kommer att genomföras
2021 om den inte strider mot FHM:s riktlinjer.
Frågor:
Kommer VIP-biljetter som köptes i fjol vara giltiga för årets Kravall?
Ja
Motionssvaret presenteras av Oskar Andersson:
Med bakgrund att kravallen var uppskattad förra gången och ger bra
reklam för sektionen och är ett roligt event. Styrelsen och kassör kommer
ha löpande kontakt med kravallen.
Styrelsen yrkar på att motionen bifalles i sin helhet.
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Frågor:
Varför inte en vanlig nämnd?
Kravallen tidigare år har gått mycket back och tål att utvärderas i år
igen.
Diskussion:
Ada Lindmark redogör för att det finns en trappa för att starta en nämnd
t.ex. att man först måste vara ett nämndinitiativ.
Beslut
Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet
3.3.2 Motion angående Veckovisa Pubar
Max Völker presenterar motionen:
På KTH har de flesta sektioner har veckovisa pubar, I-sektionen har inte
det. Max har hört många viljor om att vi ska ha veckovisa pubar, han
tycker även att det vore en kul grej med veckovisa pubar för att träffa
människor utanför sin nämndbubbla och andra sektioner.
Detta är en stor verksamhet och Max föreslår att styrelsen tar fram en
plan för hur detta ska genomföras t.ex. dela upp ansvaret mellan
nämnder.
Argument mot detta:
1. Inget intresse – nej, Max anser att det finns stort
intresse
2. För mycket jobb – man kan dela upp detta så att det
blir en ok arbetsbelastning


Yrkande:
att sektionsmötet uttrycker sin vilja att ha veckovisa och socialt
fokuserade pubar
· att tilldela styrelsen uppgiften att utreda hur dessa pubar skulle
kunna införas som en del av sektionen löpande eventverksamhet
och rapportera sina slutsatser på sektionsmöte 2.
· att styrelsen ska verka för att så snart som möjligt införa dessa
pubar som en del av sektionens löpande eventverksamhet.
·



Frågor:
I andra sektioner, bidrar pubarna till sänkt studie performance,
hetsdrickande osv.?
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Max har ingen data på det, pubarna är tänkt att vara socialt centrerade.
Tanken är att detta evenemang inte ska vara så alkoholcentrerat.
Har vi haft detta tidigare? Varför har det då tagits bort?
Ja, det har vi haft. Det togs bort pga. låg närvaro.
Motionssvar:
Med bakgrund till motionen: att vi är stor sektion och saknar
mötesplatser i en lugnare miljö än våra andra öppna evenemang. Svårt
att säga ja nu utan arbetsmodell så vi behöver undersöka det. Vi tror att
det finns intresse i sektionen och något vi borde testa. Vi tror dock inte
att ge styrelsen uppdrag att ge styrelsen ska införas snarast möjligt.
Styrelsens yrkande:
·
·

att motionens första och andra att-sats bifallas i sin helhet
att ersätta motionens tredje att-sats med: "styrelsen ska, om
resultatet från utredningen talar för det, verka för att så snart som
möjligt införa dessa pubar som en del av sektionens löpande
eventverksamhet"


Diskussion:
Är det så att det blir problem med att vi tar in folk från andra sektioner i
vår sektionslokal?
Vi har 50% gräns för kårmedlemmar på Issy och att man måste vara
kårmedlem för att inte betala i dörren.
Beslut
Mötet beslutade att bifalla Styrelsens förslag.
 3.3.3 Motion angående Aktiva Avtalet
Alexandra Benckert, Theresa och Sandra presenterar motionen:
Tid och energi läggs ned på sektionen för att alla medlemmar ska ha kul.
Det vi saknar idag är en reaktiv process då sektionsmedlemmar inte
agerar med vår sektionskultur, där kommer motionen in.
Förslagets som läggs fram idag har tagits fram av Sandra Järkeborn,
Amanda Foley och Alexandra Benckert.
Yrkande:
att anta Aktiva Avtalet som ett policydokument.
att i Reglemente lägga till en punkt i 1.2.6 samt 23.2: ”Ingå i
Trygghetsrådet och utföra medföljande uppgifter enligt Aktiva Avtalet.”
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att i Reglemente lägga till en punkt i 18.2: ”Ordförande skall ingå i Trygghetsrådet
och utföra medföljande uppgifter enligt Aktiva Avtalet.”
atti Reglemente lägga till en punkt i 2.1: ”säkerställa att Aktiva Avtalet följs av
nämndmedlemmar och övriga sektionsmedlemmar vid sektionsaktiviteter.”
atti Reglemente lägga till en punkt i 24.3: ”Aktiva Avtalet.”
att ålägga IT-ansvarig i Styrelsen ansvaret att skapa ett kontaktformulär till
Trygghetsrådet på sektionshemsidan.
För aktiva avtalet, se bilaga B
Diskussion
Hur snabbt kan man misstroendeförklara en trygghetsråd medlem? Om man vill
misstroendeförklara en vecka in, hur kan det göras?
Anmälan kan göras och medlem tas direkt ut ur trygghetsrådet till utredning är klar
Vilka informeras om tillsägelse eller varning?
Målsägande och den anklagade
Hur säkerställer man att vittnena är objektiva, har tystnadsplikt och gäller dem för
målsägande eller den anklagade?
Alla vittnen ska skriva under tystnadsplikt. Vittnena ska berätta sin version av
händelsen. Man ska som anklagad ha rätt att kalla in vittnen.
Kommer detta leda till fler eller färre ansökningar i framtiden?
Man bör inte frånse behovet av policy. Man bör kunna hitta kandidater till posterna.
I vissa fall kan inte KTH göra något. Varför? Borde inte KTH ha ansvar för att alla
känner sig trygga på campus?
Sektionerna är utanför KTH:s verksamhet och kan inte ta några disciplinärenden som
pågår i sektionslokalerna eller i KTH:s lokaler 00–08 och 17-23:59.
Hur sker misstroendeförklaring i praktiken i och med att allt är sekretessbelagt? Då
ingen utifrån vet vilka beslut som tas kan ingen utifrån komma med
misstroendeförklaring.
Idag finns det medlemmar på sektionen som inte vill anmäla då det inte finns någon
generell åtgärd. Det finns inget utöver överklagan eller misstroendeförklaring som
man kan göra för att bestrida ett beslut.
Motionssvar
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Styrelsen ställer sig positiva till motionens innehåll, men identifierar ett par områden
där förtydliganden och förändringar bör genomföras för att motionen ska kunna
implementeras.
Därför yrkar Styrelsen på
Att bifalla motionen med följande ändringar:
Lägga till:“Vid situation där en eller flera medlemmar i Trygghetsrådet ej
kan agera objektivt skall denne eller dessa entledigas från ärendet och
ersättas med en eller flera av Styrelsens ledarmöten som väljs under ett
styrelsemöte (STM).” under rubrik “Trygghetsrådets skyldigheter”
· Lägga till: “Avtal ska upprättas för tystnadsplikt för Trygghetsrådet samt
de fall där utomstående blir inrättade om en avstängning” under rubriken
“Tystnadsplikt”.
· Förändra till “Bestrids styrelsens beslut ska frågan överklagas till de
oberoende parterna inom KTH och ITM.” under rubriken “Överklagan”.
·



Frågor
Vad innebär en överklagan till ITM och KTH i praktiken?
Det är etablerat att instanser på KTH är inkapabla till att göra någonting. Vid
överklagan till KTH och ITM tar styrelsen beslut men det är garanterat att andra
parter är inkluderade.
Vår tanke är att vi i styrelse hör trygghetsrådet och den som överklagades del,
annars kan den som överklagar ta en annan väg genom KTH och ITM som ger
input till Styrelsen.
Alla beslut som styrelsen tar kan ändras av SM.
Instanser på KTH och ITM agerar bollplank för styrelsen.
FoS på pubar blir inrättade i händelser gällande avstängning har tystnadsplikt.
Resonemanget kring att styrelsen är involverad är att det är bättre att en person
som är subjektiv är fallet är det bättre än en person med mycket sakkunskap är
subjektiv
Diskussion
Motionärerna jämkar sig med motionssvaret men påpekar att KTH och ITM inte
kan ta beslut i frågan när det gäller sektionen.
Bra att motionen har två alternativ för överklagan. Amanda Foley vill trycka på
att hon har suttit som skyddsombud, ordförande och MSG tidigare. Då får man
mycket insyn i det som händer på sektionen och det är en oerhört stor vikt att
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man kan göra något åt det. Det är inte samma ärenden som kommer till de olika
posterna, vilket beskriver starkt vår tystnadskultur och om man inte är inblandad
så vet man inte vad som händer. Alldeles för många far illa ut och detta kommer
att göra tryggheten bättre på vår sektion.
Aktiva avtal är inte bara för den som anmäler och även ett skydd för den som blir
anmäld.
Viktigt att notera att Geni är en ny nämnd som växer och har därför haft få
anmälningar historiskt
Frida Sjöström säger att om man läser motionen första gången kanske man bara
ser avstängning. Avstängning kommer ske otroligt sällan utan denna policy
öppnar för diskussion kring händelser och anklagade får chans att inse att deras
agerande inte är ok och kan hända på sig.
Joel Pettersson argumenterar för att detta är beslut som redan fattas på sektionen
med mycket sämre metoder. Detta är en ny makt som vi skapar då vi inte tidigare
har uteslutit personer ur sektionsengagemang.
Alexander Dryselius säger att strukturen för hur man ska implementera dessa
frågor har diskuterats sedan 2013. Nu står vi inför ett beslut som faktiskt kan
fattas. Formuleringarna i aktiva avtalet är avtalsmässigt och bör därför omformas
till en policy.
Alexander Dryselius talar för att ändra avtalet till en policy och göra redaktionella
ändringar så den är skriven som en policy.
Detta är en policy som finns under mottagningen och bör även finnas för
sektionen centralt.
Moira Twengström talar för att dessa saker sker då de ansvariga har mycket att
göra och inte vet hur de ska hantera händelse. Aktiva Avtal är en lättnad för alla
inblandade då det kommer med en tydlig handlingsplan.
Amanda Foley talar för att Aktiva Avtalet värnar om alla parter. Folk exkluderas i
dagsläget utan att det utreds.
Erik Nordahl sakupplyser om att oavsett vad som står i avtalet kan alla styrelsens
beslut ändras eller upphävas av SM.
Alexander Dryselius yrkar på att dra streck i debatten.
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Streck i debatten - Beslut
Mötet beslutade att dra streck i debatten
Erik Nordahl undrar om mötet vill ha en diskussion angående yrkanden som
lämnades in i samband med utlysandet av streck i debatten.
Mötet beslutade att inte ha en separat diskussion gällande tilläggsyrkanden som kom in
precis innan streck i debatten.
Beslut och yrkanden i motionen
Edvin Essingers yrkande vill byta ut “Vid lagbrott ska man alltid kontakta
polisen.” med “Vid lagbrott mot som kränker en annan sektionsmedlem bör man
alltid kontakta polisen.”
Alexanders Dryselius yrkar:
· att Aktiva Avtalet byter namn till Uppförandepolicy
· att språkbruket i aktiva avtalet uppdateras för att spegla att det inte
gäller ett avtal utan en policy
· att vederbörliga redaktionella ändringar utförs i stadgar och reglemente
och
· att motionärerna åläggs uppdatera språkbruket enligt ovan

Mötet beslutade att avslår Evins yrkande
Mötet beslutade att bifalla Alexanders yrkande
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag med Alexanders tilläggsyrkande

4.

Val


4.1 Val av Ettans plats i styrelsen
Carl Lavö, Olivia Eskils, Nora Moro, Oliver Midbrink ställde upp som
kandidater till Ettans Plats i styrelsen via valberedningen.
Milton Ndiaye ställde upp på plats.
Mötet beslutade att ajournera mötet i 5 minuter pga. tekniska problem med
röstningssystemet
Mötet beslutade att välja Milton Ndiaye Till Ettans plats i Styrelsen
Max Völcker yrkar på att genomföra nästkommande val med
acklamation.
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Mötet beslutade enhälligt att bifalla yrkandet
4.2 Val av Ettans plats i valberedningen
Carl Lavö, Filip Engdahl och Oliver Midbrink ställde upp på plats som
kandidat till Ettans plats i Valberedningen
Mötet beslutade att välja Filip Engdahl till Ettans plats i Valberedningen
Amanda Foley yrkade på att skippa diskussion vid endast en kandidat
Mötet beslutade att bifalla yrkandet
4.3 Fyllnadsval av ordförande för Geni
Theresa Döös ställde upp som kandidat till ordförande för Geni via
Valberedningen
Ingen ställde upp på plats
Alexandra Benckert yrkade på att skippa förordan vid endast en
kandidat.
Mötets beslutade att bifalla yrkandet.
Mötet beslutade att välja Theresa Döös till ordförande för Geni.
4.4 Fyllnadsval av ordförande för iStart
Clara Nordgren ställde upp som kandidat till ordförande för Istart via
valberedningen
Ingen ställde upp på plats
Mötet beslutade att välja Klara Nordgren till ordförande för Istart
4.5 Val av ordförande för Internationella Gruppen
Beril Kocadereli ställde upp på plats
Mötet beslutade att välja Beril Kocadereli till ordförande för Internationella
Gruppen

5.

Övriga Ärenden
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Bilaga A - Revisionsberättelse
Revisionsberättelse verksamhetsåret 2019/2020
Revisionen syftar till att verifiera och tillstyrka sanningshalten i Styrelsens
kommunicerade information gällande Sektionens räkenskaper. Utöver det avser
revisionen att för Sektionens medlemmar lämna ett utlåtande gällande Styrelsens
efterlevnad av Sektionens interna regelverk i form av stadgar och reglemente.
Revisionen syftar inte till att kontrollera eller motivera huruvida den på förhand
etablerade budgeten har efterlevts till punkt och pricka, utan istället kontrollera att
Styrelsen inte har tagit beslut som strider mot det mandat man givits av Sektionens
medlemmar.
Den ekonomiska revisionen har utgått ifrån de av Styrelsen sammanställda balansoch resultaträkningarna baserade på verksamhetens ekonomiska år (2019-07-01 2020-06-30). Den stadgemässiga granskningen har utgått ifrån protokoll från
officiella Styrelsemöten samt Sektionsmöten under verksamhetsåret (2019-05-01 2020-04-31).
Uttalanden
Vid revisionen har det inte framkommit något som tyder på större felaktigheter
vilka skulle innebära att Sektionens ekonomiska situation i det presenterade
bokslutet skulle ge en felaktig bild av verkligheten. Likviditeten är god och det
bokförda resultatet för året är att betrakta som en god representation av
verkligheten. Det finns dock på flertalet punkter inte obetydliga diskrepanser i det
faktiska utfallet mellan budget och bokfört värde. Detta skall samtidigt ses på mot
bakgrund av att Sektionen under en längre tid (sannolikt sedan dess grundande)
haft kraftiga brister i sin ekonomiska redovisning. Vi väljer därför att sammanfatta
det bokföringsarbete som har gjorts uppdelat i dess faktiska kvalitet (inte fri från
brister) och utveckling jämfört historisk kvalitet (färre och mindre omfattande
brister).
Detta väcker återigen frågan om hur långtgående krav som kan och bör ställas på
Styrelsen avseende dokumentationen av Sektionens bokföring. Efter Sektionens
verksamhetsår 2016/2017 blev detta en diskussion väckt av dåvarande revisorer
som inte aktivt rekommenderade ansvarsfrihet till Styrelsen 2016/2017 trots att inga
direkta felaktigheter hade upptäckts. Efter en utredning röstades under
Sektionsmöte 4, verksamhetsåret 2017/2018, bifall till ett beslut som får anses ha
prejudicerande verkan där Styrelsen 2016/2017 beviljades ansvarsfrihet.
Styrelsen har enligt vår uppfattning inte handlat på ett sådant sätt att man med
illasinnad avsikt gått i strid med sektionens stadgar. Det skall dock noteras att
Styrelsen bland annat har tvingats hantera den pågående pandemin genom
tolkningar av Sektionens stadgar utan medlemmarnas möjlighet till formell
beslutsrätt i tolkningsfrågan. Även i andra avseenden har Styrelsen blivit tvingade
att hantera tolkningsfrågor av Sektionens stadgar. Styrelsen har i alla dessa fall på
ett för oss tillfredsställande sätt kunnat motivera sina beslut med god hänsyn till
personlig integritet, stadgarnas vikt och verksamhetens förutsättningar.
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Rekommendationer
I det fortsatta arbetet med Sektionens ekonomiska arbete vill vi också lämna ett
antal rekommendationer till framtida Styrelser och Revisorer, om åtgärder inte
redan har vidtagits utanför vår vetskap.
- Budgetering av alkoholkonsumtion under event bör standardiseras. Under
budgetprocessen vi reviderade detta verksamhetsår har det varit tydligt att
flertalet
eventbudgetar har budgeterat för önskade kostnader och sedan, i fallet att
resultatet varit negativt, enbart ökat mängden såld alkohol i budgeten. Vi
rekommenderar att standardisera den beräknade vinsten per besökare
avseende barförsäljning, givetvis utifrån sammanhanget men där två
nämnder med likvärdiga event budgeterar efter samma principer.
- Budgeten för Mottagningen bör, likt budgeten för övriga nämnder, genomgå
revision från förtroendevalda Revisorer innan den presenteras för och röstas
igenom av Sektionen. Mottagningen är också unik på så sätt att förtroendevald
Styrelse samt förtroendevalda Revisorer byts ut mellan att budgeten röstas
igenom och att Mottagningen genomförs, varpå det ekonomiska ansvaret för
Mottagningen faller på en Styrelse som inte ges möjlighet att påverka dess
utformning. Vår rekommendation är att åtminstone tydligare formalisera en
budgetprocess med Styrelse och Revisorer även under våren och inte enbart
under hösten. Sannolikt finns det även andra åtgärder som bör vidtas för att
bättre överbrygga glappet mellan verksamhetsårens ansvar.
- Tydligare formella krav bör ställas på individer som önskar ersättning från
Sektionen för utlägg i de fall att kvitto saknas. Det betyder inte nödvändigtvis att
kraven behöver bli hårdare än idag. Vi rekommenderar att man åtminstone kan
peka på den budgetpost man vill ha ersättning för i den av Sektionen
genomröstade budgeten samt kan presentera ett kontoutdrag som visar på exakt
efterfrågad summa.
Slutsats
Styrelsens ledamöter har i vår mening inte handlat i strid med Sektionens
stadgar, THS stadgar eller svensk lag.
Den av Styrelsen presenterade ekonomiska redovisningen ger enligt oss en
godtagbar representation av Sektionens ekonomiska ställning och resultat
under verksamhetsåret 2019/2020.
Utlåtande i frågan om ansvarsfrihet
Vi tillstyrker
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att Styrelsen för Sektionen för Industriell Ekonomi beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019/2020.

Stockholm, 23 september 2020
Christofer Borén, I-15 Felix Ewert, I-15 Revisor 2019/2020 Revisor 2019/2020
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Bilaga B - Aktiva Avtalet
Syfte
Alla har rätt att bli bemötta med respekt och att känna sig trygga och inkluderade i
sektionslokalen och under sektionsaktiviteter. Detta avtal syftar till att skapa en
rättvis process för att behandla händelser som faller utanför den standard som vi vill
upprätthålla på sektionen.
Detta avtal syftar till att klargöra de värderingar, förväntningar och skyldigheter som
vi iare har på våra sektionsmedlemmar, upprätta ett minimikrav för hur
sektionsmedlemmar ska behandla varandra, samt minska subjektiviteten i hur
upprepat oacceptabelt beteende bland sektionens medlemmar hanteras.
Målet med Aktiva Avtalet är att förebygga oacceptabelt beteende och hantera
situationer då dessa beteenden uppstår. Detta sker genom existensen av regler och
utdelningar av tillsägelser och varningar, samt genom att Trygghetsrådet medlar och
för diskussion med de inblandade parterna.
Vid lagbrott bör man alltid kontakta polisen.
Regler
Jag förstår att brott mot följande riktlinjer kan medföra en tillsägelse, varning
eller i värsta fall avstängning från sektionsevent (ej sektionsmöten).
●Överträda personliga gränser som, med god grund, kan sägas markerades
eller om personen i fråga på annat sätt var märkbart obekväm.
●Agera exkluderande.
●Yttra, skriva eller på annat sätt kommunicera kränkande påstående eller
budskap riktat mot individ eller identitet. Identitet innefattar men är ej
begränsat till:
o Kön
o Könsöverskridande identitet eller uttryck
o Religion eller annan trosuppfattning
o Funktionsnedsättning
o Etnisk bakgrund
o Sexuell läggning
o Ålder
●Jag kommer också sträva efter att följa Beskrivning av Sektionskultur.

Tillämpning
Avtalet berör händelser som sker inför, på eller strax efter ett av Sektionen
arrangerat event, samt i eller invid sektionslokalen och sektionsbilen.
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Trygghetsrådet
Medlemmar
Trygghetsrådet består av Skyddsombud, ordförande för GenI, samt Socialt
Ansvarig i styrelsen. För att skapa legitimitet kommer Trygghetsrådet kunna få
stöttning av olika instanser på KTH, såsom Equality Office, Studenthälsan, samt
Utbildningsadministrativt Ansvarig på ITM, vid behov under utredning och
beslutsfattande. Om Trygghetsrådet vänder sig till andra instanser på KTH för
rådgivning om en inkommen anmälan ska alla inblandade hållas anonyma inför
dessa.

Skyldigheter
Trygghetsrådet ska
●mottaga och utreda alla inkomna anmälningar till Trygghetsrådet.
●arbeta för att förbättra situationen för de inblandade och agera medlare, även då en
faktisk konsekvens enligt konsekvenstrappan ej blir aktuellt.
●utbilda förtroendevalda i hur de kan hantera olika situationer som de ställs inför
relaterat till Aktiva Avtalet och dess regler.
●alltid agera objektivt. Som medlem i Trygghetsrådet ska man avlägsna sig vid
hanteringen av specifika fall då detta inte anses möjligt.
●följa kravet på tystnadsplikt.
●dokumentera de incidenter som anmäls till Trygghetsrådet.
Beslutsnivåer
●För att ett giltigt beslut skall nås måste hela Trygghetsrådet närvara.
●För en tillsägelse krävs majoritet.
●För en varning eller avstängning krävs ett enhälligt beslut.

Tystnadsplikt
Såväl under som efter utredningen har Trygghetsrådet tystnadsplikt. Detta gäller
även efter medlemmarna i Trygghetsrådet avgått. Tystnadsplikten berör inte fall där
ett beslut om avstängningen har tagits. I sådant fall skall Ordförande för Sektionen
informeras, som i sin tur informerar Förtroendevalda om att personen stängts av.
Dokumentation
Trygghetsrådet ansvarar för att dokumentera alla incidenter som tas upp i rådet.
Denna dokumentation behålls i sin ursprungliga form fram tills dess att ett nytt
Trygghetsråd tillsätts. Innan överlämning anonymiseras alla namn i
dokumentationen för verksamhetsåret, med undantag för de incidenter där
varningar och avstängningar fortfarande är aktiva. Individer anonymiseras i
dokumentationen först när varningar och avstängningar löpt ut.
Vid utredning av medlem i Trygghetsrådet
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I det fall att den anmälda är en medlem av Trygghetsrådet så ska denne entledigas
och ersättas av Ordförande för Sektionen vid behandlingen av den aktuella anmälan.
Skulle hela Trygghetsrådet misstroendeförklaras tar Sektionens styrelse över arbetet
tills dess att nya förtroendevalda tillträtt. Vid medverkan i utredning skriver
samtliga involverade på avtalet för Tystnadsplikt för utredning enligt Aktiva Avtal
som medför tystnadsplikt kring utredningen i sig. Följs inte detta ska Ordförande för
Sektionen lyfta en misstroendeförklaring under SM.
För att upprätta en anmälan mot någon i Trygghetsrådet kontaktar man
sektionsordförande via mail på ordforande@iare.nu.
Vakanta poster i Trygghetsrådet
Om en efterträdare till en post som ingår i Trygghetsrådet inte tillsätts under
sektionsmötet måste personen som innehar posten sitta kvar tills dess att ett
fyllnadsval kan hållas.
Om en medlem i Trygghetsrådet blir avstängd ska denne entlediga sig själv från sin
post och sektionsordförande ska ta över dess plats i Trygghetsrådet tills dess att ett
fyllnadsval kan hållas.
Skulle alla i Trygghetsrådet misstroendeförklaras ska det öppnas upp för val för
samtliga poster på samma sektionsmöte som misstroendeförklaringarna behandlas.
Om färre än två av posterna tillsätts ska sektionsstyrelsen agera Trygghetsråd tills
dess att ett fyllnadsval kan hållas. Om endast två poster tillsätts ska
sektionsordförande agera som den tredje medlemmen i Trygghetsrådet tills dess att
fyllnadsval för den sista posten kan hållas.

Beslutstagande och Utredning
Anmälan
Alla sektionsmedlemmar kan anmäla ett upplevt brott mot reglerna genom
kontaktformulär på sektionens hemsida. Anmälan görs till Trygghetsrådet som i sin
tur ansvarar för att utreda anmälan och besluta om åtgärder. Anmälan kan inte vara
anonym gentemot Trygghetsrådet, men kan hållas anonymt utanför rådet. Om man
anonymt vill rapportera en händelse rekommenderas man att istället använda
kontaktformuläret till Skyddsombud. Det är aldrig för sent att anmäla och man
rekommenderas att anmäla tidigare brott mot reglerna om det ger upphov till
obehag eller om man anser att det föreligger risk att individen upprepar händelsen.
Anmälan av händelser som inträffat innan Aktiva Avtal röstades igenom kan dock
inte leda till en varning eller avstängning, utan till en diskussion med målet att
förbättra situationen för de inblandade. Målsägande kan när som helst välja att
avsluta utredningen.
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Utredning
1. En anmälan mottages av Trygghetsrådet genom formuläret på
sektionens hemsida. 2. Möte upprättas med målsägande och
Trygghetsrådet.
3. Om händelsen som beskrivs är ett brott mot någon av reglerna i detta avtal
kallas ansvarspersoner vid eventuellt event samt vittnen till händelsen,
angivna av målsägande, till möte med Trygghetsrådet.
4. Om utredningen i detta skedet leder till att ett beslut om en tillsägelse,
varning eller avstängning inte kommer utfärdas läggs utredningen ner och
målsägande informeras. 5. Om utredningen lider mot en tillsägelse, varning
eller avstängning av någon grad kallas den anmälda till möte och utredningen
fortskrider.
a. I fallet då tillsägelse, varning eller avstängning inte utfärdas informeras
målsägande och den anmälda om detta.
b. I fallet då en avstängning utfärdas skall målsägande, den
anmälda samt förtroendevalda informeras om detta.

Konsekvenser
1. Tillsägelse- Individen blir informerad om att dennes beteende inte är
acceptabelt.
2. Varning- Individen blir informerad om att ifall dennes beteende upprepar sig
kommer det att leda till en avstängning.
3. Avstängning av första graden - Individen får inte längre delta vid evenemang
som arrangeras av sektionen (med undantag av SM och STM) under 3 månader
med omedelbar verkan.
4. Avstängning av andra graden - Individen får inte längre delta vid evenemang
som arrangeras av sektionen (med undantag av SM och STM) under ett år med
omedelbar verkan.
Trygghetsrådet polisanmäler inte lagbrott, men kan rekommendera och stötta
målsägande i processen. Trygghetsrådet rapporterar inte heller till THS eller KTH,
men kan även i dessa frågor rekommendera målsägande att göra det.

Uppföljning
Trygghetsrådet informerar målsägande oberoende av utfall och den anmälda då
utfallet är tillsägelse, varning eller avstängning. Vid avstängningar informeras även
Sektionens ordförande, som i sin tur informerar förtroendevalda.
Förtroendevalda ansvarar för att informera övriga eventarrangörer inom sin nämnd
vid behov, då dessa bär ansvar för att den avstängde avvisas från event som infaller
under perioden då personen är avstäng. Vid avvisning kan man alltid ta hjälp av
KTH:s väktare. Man kan även vända sig till Trygghetsrådet för stöttning i hur man
ska hantera en avstängning samt vilka som bör delges informationen. I det fall att
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den anmälda är en nämndordförande informerar Ordförande för Sektionen
nämndens eventansvariga om detta.
Delgivande av information till förtroendevalda sker med förtroendet att det sköts
med aktsamhet och delges utanför förtroendevalda endast vid behov.

Konsekvenstrappa
1. Man kan få upprepade tillsägelser. Man måste inte få en tillsägelse innan
man får en varning. Upprepade tillsägelser leder inte automatiskt till en
varning.
2. En varning är en grövre tillsägelse. En varning används vid beteende som
är proportionerligt mot en avstängning. En varning preskriberas efter 1 år
från att den utfärdas. En varning måste komma före en avstängning.
3. En andra varning leder till en avstängning av första graden.
4. Om ytterligare varning delas ut för en incident som är proportionerlig mot
avstängning under varningens preskriberingstid leder detta till en
avstängning av andra graden.
5. Vid upprepade varningar under preskriberingstiden förlängs
avstängningen med ett år från tidpunkten då den nya varningen delas ut.

Överklagan
Överklagan görs i första hand till styrelsen. Styrelsen ges 5 arbetsdagar att svara på
en överklagan, annars hävs beslutet. Trygghetsrådet ska då motivera sitt beslut och
redogöra för vad det grundas i. Den överklagande får också motivera varför denna
anser att beslutet är felaktigt. Bestrids styrelsens beslut ska frågan lyftas under
nästkommande SM och tidigare beslut om avstängning gäller tills dess. Beslut om
bibehållen avstängning kräver enkel majoritet. Trygghetsrådet ska informera
involverade om hur processen för överklagan går till vid samma tillfälle som beslut
förmedlas.
De vill avsluta att idag sker det händelser på sektionen till skyddsombud, MSG och
andra verksamheter. Det finns inget krav på uppföljning och tystnadsplikt eller
etablerad handlingsplan. Målet med motionen är att ingen ska behöva avstå från
sektionsengagemang för att man känner sig otrygg.
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Bilaga C - Motionssvar Aktiva Avtalet
Bakgrund
En trygg miljö för våra sektionsmedlemmar är något som Styrelsen värderar mycket
högt och vi ser det som en självklarhet att aktivt arbeta mot det. Vi ser därför både
syftet och behovet av Aktiva Avtalet då detta skulle medföra ett tydligt
trygghetsarbete på Sektionen för dess medlemmar. Implementeringen av Aktiva
Avtalet kan antas ske smärtfritt då detta redan finns i delar av vår Sektion, såsom i
Mottagningen, och bör därför vara en genomgående policy i alla Sektionens
verksamheter. Från samarbeten med andra I-sektioner i Sverige har det även
framkommit att andra universitet har tillämpat liknande system som där fungerat
väl. Styrelsen ser därför att implementeringen av Aktiva Avtalet på vår Sektion
främjar både våra medlemmar och samarbetet mellan de olika I-Sektionerna i
Sverige.
Motionsägarna har visat stor förståelse för vikten av att vara oberoende i utredningar
genom att koppla in andra oberoende instanser såsom ITM och Equality Office.
Styrelsen håller med om att det behövs en procedur för dessa ärenden då det
dagsläget enbart finns rutiner för KTH:s verksamhet där vår egen sektionslokal och
sektionsevenemang inte är inkluderade. Varje individ på vår sektion ska känna sig
trygg på hela campus, men framförallt där vi kanske spenderar mest tid; Istället.
Motionen går i linje med den redan etablerade Beskrivningen av Sektionskulturen
och ger sektionen de verktyg som krävs för att främja våra medlemmars välmående.
Styrelsen anser ställer sig positiva till motionens innehåll, men identifierar ett par
områden där förtydliganden och förändringar bör genomföras för att motionen ska
kunna implementeras.

Yrkande
Därför yrkar Styrelsen på
att bevilja motionen med följande ändringar:
·

·

·

Lägga till:“Vid situation där en eller flera medlemmar i
Trygghetsrådet ej kan agera objektivt skall denne eller dessa
entledigas från ärendet och ersättas med en eller flera av Styrelsens
ledarmöten som väljs under ett styrelsemöte (STM).” under rubrik
“Trygghetsrådets skyldigheter”
Lägga till: “Avtal ska upprättas för tystnadsplikt för Trygghetsrådet
samt de fall där utomstående blir inrättade om en avstängning”
under rubriken “Tystnadsplikt”.
Förändra till “Bestrids styrelsens beslut ska frågan överklagas till de
oberoende parterna inom KTH och ITM.” under rubriken
“Överklagan”.
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Stockholm, 23 september 2020
Christofer Borén, I-15 Felix Ewert, I-15 Revisor 2019/2020 Revisor 2019/2020

Mötesordförande: Erik Nordahl

Mötessekreterare: Eric Ager

Justerare: Anton Svanborg

Justerare: Madeleine Cromnier
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