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1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Sektionens ordförande Carl-Åke Willberg hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat 17.35. 102 medlemmar närvarade.

1.2 Mötets behöriga utlysande
Erik Nordahl påtalar att till nästa SM bör handlingar komma ut tidigare än
klockan 23.
Mötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst.

1.3 Val av ordförande för mötet
Carl-Åke nominerade Erik Nilsson Nordahl till mötets ordförande.
Ingen kandiderar på plats.
Mötet beslutade att välja Erik Nilsson Nordahl till mötets ordförande.

1.4 Val av sekreterare för mötet
Erik Nilsson Nordahl nominerade Charlotte Paulson Ramel till sekreterare för
mötet.
Ingen kandiderar på plats.
Mötet beslutade att välja Charlotte Paulson Ramel till mötets sekreterare.

1.5 Val av två justerare tillika rösträknare
Erik Nilsson Nordahl nominerade Milton Ndiaye och Beata Sundling till
justerare tillika rösträknare för mötet.
Ingen kandiderar på plats.
Mötet beslutade att välja Milton Ndiaye och Beata Sundling till mötets justerare tillika
rösträknare.

1.6 Adjungeringar
Inga inkomna adjungeringar.
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1.7 Fastställande av föredragningslista
Mötet beslutade att fastställa den utskickade föredragningslistan.

1.8 Fastställande av procedurregler
Mötet beslutade att fastställa de utskickade procedurreglerna.

1.9 Genomgång av föregående protokoll
Charlotte Paulson Ramel föredrog protokoll från SM#4.
Mötet beslutade att lägga till föregående protokoll till möteshandlingarna.

1.10 Genomgång av inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

2. Rapporter
2.1 THS informerar
Ingen representant från THS närvarande.

2.2 Styrelsen informerar
Carl-Åke Willberg föredrog styrelsens informationspunkt. Styrelsen har jobbat
med bland annat rekrytering, flytten av sektionslokal som stundar, motionssvar
till SM#1, nya hemsidan samt framtagande av vision för året.
Styrelsen har också hanterat äskningar till Mottagningen och iSpexet.

2.3 Övriga förtroendevalda informerar
iSpexet - Har rekryterat med rekordmånga sökande, laddar upp för Spexoff och
har precis släppt ansökan till julskådis.
Mottagningen - Mottagningen är avslutad och n0llan blev värdig. MSG har
avvecklat verksamheten och nu öppnas projektledarrollen för Ettans Gasque.
Kulturnämnden - Har rekryterat, planerar inför kommande event. Info kommer.
Har haft kickoff.
CMi - Har haft rekrytering och genomfört n0lle-pubrunda som var mycket
lyckad. Vill tacka alla som kom och ser fram emot kommande skörde-sittningen
samt intern kickoff.
Idrottsnämnden - Har haft rekrytering och ökat från 17 till 33 medlemmar samt
tagit in I-padeln i nämnden. Spikat skidresan som detta år går till Val D’isere.
Anordnar paintball-event med några få platser kvar.
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Kommunikationsnämnden - Har försökt få till en tydligare nämndstruktur samt
köpt en ny kamera.
GenI - Har haft JML-workshop under mottagningen, haft rekrytering samt har en
kommande pride-sittning.
Näringslivsnämnden - Tuff start men fick ut internship katalogen samt fixat
spons till I-konferensen, rekryterat ca 70 personer till nämnden.
ESTIEM - Har rekryterat och har kickoff nästa vecka. Har spikat datum för
TIMES, pubar och destination-X samt utbyten.
Studienämnden - Har rekryterat en fin grupp. Försökt synas mycket under
mottagningen med info-event och liknande.
DagenI - Har rekryterat, bytt datum till 2/2 då det gamla datumet sammanföll
med Handelshögskolans motsvarande mässa. Kommer ha adventskalender via
instagram, följ dem på @dagenikth.
I-case - Har rekryterat och haft rekordhögt söktryck. Har haft event med Bain på
plats. Har flera kommande event inklusive ett sektions-öppet.
I-start - Har rekryterat en härlig grupp, planerar inför kickoff samt har flera
spännande samarbeten på gång.
I-Alumni - Genomfört lyckad rekrytering med kickoff stundande. Planerar inför
kommande projekt och event, samt mentorskapsprogrammet som öppnar upp
snart.
Portergeneral - Har beställt I-balkar och sångböcker. Hjälpt andra nämnder med
märken. Förbereder inför jubileum med hedersmedaljer och avtackning av två
klasser.
Seniorskollegiet - Har rekryterat en liten grupp gamlingar som ska ha kickoff och
planera verksamheten. Ska eventuellt ha en alumn-rekrytering.
SOFT - Har rekryterat med rekordmånga sökande och fått en härlig grupp.
Jobbade intensivt inför n0lle-pubrundan och har pantat tomburkar från Issy.
Många roliga projekt kommande, sektionslokals-flytten påverkar så exakt hur
verksamheten kommer se ut återstår att se.
ICM - Haft en bra rekrytering, tagit fram en rad motioner till dagens möte. Ser
fram emot att framföra dem här idag.
Jubileum - Har planerat och släppt biljetter som sålt slut. Snart kommer
eftersläppsbiljetter släppas.
Skyddsombud - Jobbade flitigt under mottagningen. Jobbar med en
alkohol-workshop.
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I-konferens - Nästa vecka sker I-konferens, då Sveriges 5 största I-sektioner möts
för diskussion, sittningar mm.
Valberedning - Har förberett val med intervjuer. Ser fram emot valen under
kvällen.
Revisorer - Sen de blev valda har revisorerna jobbat under sommaren med att
granska budget samt utforma egen vision. De har också hjälpt styrelsen med
diverse jävsituationer.
Kårfullmäktige - Hade nyligen möte, diskuterade sektionslokals-flytt samt hur
THS jobbar med att främja sektionens intressen. Erik har startat ett projekt om
restaurangsituationen i Nymble. Uppmanar alla medlemmar att delta på
kårfullmäktige då alla har närvarorätt. Uppmanar också att söka den vakanta
suppleant rollen.

2.4 Övriga
Inga övriga rapporter.

3. Beslutsärenden
3.1 Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 2020/2021
3.1.1. Styrelsens Verksamhetsberättelse

Maria Hardin och Laksana Baskaran redogjorde för verksamhetsberättelsen och
förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 20/21.
Corona, veckovisa pubar, how to SM, välmående-enkäten, D-Issy på Discord och
uppförandepolicy är de största punkterna som avhandlades under föregående år.
Maria konstaterar att det var ett svårbudgeterat år med tanke på
coronapandemin, och resultatet skiljde ca 360 000 kr mellan det budgeterade och
utfallet.
Simon Sandberg undrade varför balansräkningen inte var balanserad, något som
Maria inte kunde svara på men hänvisade gärna till kassör Johan Götborg som ej
kunde närvara. Pontus Olausson inflikade att det finns en verifikation som ligger
mellan datum som därför bokförs på fel period, vilket kan vara orsaken.
3.1.2. Revisionsberättelse

Sektionens revisorer 20/21 Alexandra Benckert presenterar revisionsberättelsen.
Revisorerna hade inga större anmärkningar på det bokförda materialet.
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Angående styrdokument lyfte de vikten av transparens, att handlingar kommer
ut i tid och är tydliga samt att protokoll kommer ut och är tydliga och korrekta.
Ser dock att detta under året varit misstag som alla kan göra.
Gällande främjande initiativ och resurser ansåg revisorerna att medlemmar ska
veta vilka resurser och hjälp man kan förvänta sig från styrelsen. Styrelsen bör
därför ha en tydlig vision för att underlätta beslutsfattande.
Revisorerna tillstrykte att bevilja styrelsens alla ledamöter 20/21 ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 20/21.
3.1.3. Beslut

om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja samtliga styrelsen medlemmar 2020/2021 ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020/2021.

3.2 Propositioner
3.2.1

Proposition om Budget för Räkenskapsåret 2021/2022
Kassör Pontus Olausson presenterar budgetpropositionen.
Budgetprocessen har letts av kassör i samarbete med vice kassör, presidiet
och hela styrelsen. Detaljbudgeten finns i handlingarna. Sammanställt
budgeterar sektionen enligt propositionen för ett resultat på ca -140 000.
Pontus presenterar tillsammans med budgetpropositionen även ett
tilläggsyrkande om att inkludera Adobe-licenser i budgeten för KMN.
Revisorerna Erik Nilsson Nordahl och Alma Hammarberg berättar att de
upplevt ett bra samarbete under budgeteringsprocessen men vill lyfta de
tankar som finns. Revisorerna har haft kontakt med kassör samt ibland
direkt med vissa nämnder och har då delat upp arbetet i ett försök att i
största möjliga mån undvika jäv.
Revisorerna ansåg att svinn-posten i budgeten ska finnas men hoppas att
sektionen som helhet arbetar för att minska denna post. De framförde också
en undran kring budgetering i samband med alkohol och det faktum att
sektionen går med vinst på grund av alkoholförsäljning. De lyfte även
frågan om äskningar som bör vara undantag snarare än regel, vilket inte
rimmar med årets utökade äskningsbudget. Idrottsnämnden planerar att
äska för ett event i budgeten men efter samtal med styrelsen har detta
släppts.
De lyfte också att ICM budgeterar för event utan specifika poster, vilket inte
kan anses acceptabelt och revisorerna uppmanar sektionsmötet att avväga
att stryka dessa event med tillhörande budget.
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En medlem undrade vad sektionen kan göra för att minska svinn, eller vad
tanken bakom denna åsikt är. Alma tycker att sektionen ska vara medveten
om att denna post existerar och vill belysa detta för ett fortsatt arbete kring
denna punkt. Elza Berisha lyfte att hon, vice ordförande och CMi har på
agendan att diskutera denna fråga samt säker alkoholhantering, och
förtydligar samtidigt att svinnet det talas om alltså är alkoholsvinn.
Revisorerna ombads också förtydliga vad de menade kring prissättning av
alkohol, då alkohol redan har minsta möjliga prispåslag på sektionen. Alma
svarade att det handlar om budgetering, dvs hur använder sektionen sina
interna policys så att budgetering sker på ett bra och rättvisande sätt.
På frågan hur styrelsen och revisorerna har tagit hänsyn till det goda
resultatet från föregående år i årets budgetering för att bibehålla sektionens
status som ideell förening svarar Pontus att det ska återinvesteras i
sektionen. Han förklarar att budgeteringen sker under sommaren och att det
därmed är svårt att förutse var kostnader kommer ligga. Styrelsen kommer
under året därför försöka i kommunikation med nämnder lägga fram
motioner och propositioner som kan hjälpa till att återinvestera dessa
pengar.
Alma svarar på en fråga från medlem att revisorerna lämnar yrkanden om
ändring i budget till sektionsmötet, men lyfter revisorerna uttalande att
eventuellt stryka ICMs budgetposter för event.
Gorm Henriksen förklarade att ICM ville budgetera neutralt då ambitionen
att hålla event finns, men på grund av att överlämning inte innehöll
information finns inte mer detaljerade planer. ICM ställer sig neutralt till om
sektionen vill stryka dessa budgetposter.
Alma lyfter att problematiken främst är att det inte finns några specifika
poster och att man inte budgeterat enligt de regler som sektionen har.
Alexandra Benckert undrar om ICM kan beskriva om det finns en plan för
de event som budgeterats för, samt hur det skulle gå till i praktiken att
stryka en stor del av deras budget. Gorm svarade att tanken var ett eller två
event per period, och hänvisar återigen till intentionen att budgetera neutralt
som en följd av överlämningen.
Gustaf Svensson yrkade på att stryka samtliga event i ICMs budget för
verksamhetsåret 21/22.
Noa Samenius ifrågasatte varför denna post diskuteras om det inte påverkar
budgetens slutgiltiga resultat, varpå mötet konstaterade att pengar
diskuteras generellt och lika, inte för att det går plus minus noll. Annars
skulle andra poster som Jubileum inte behöva diskuteras heller.
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ICM lyfte att budgeteringen var ett försök att vara transparent och ärlig och
att de är medvetna om att intäkter påverkar sektionen som helhet.
Ambitionen är att ha event men när budgeten sattes visste de inte vilka
event detta skulle bli och de höll med om att dessa poster kan strykas.
Frida Andersson uppmärksammade event som skulle ske i P1 enligt ICMs
budget.
*Revisorerna förtydligade att de inte har rekommenderat strykning av alla
ICMs event, utan endast de som budgeterar för en generell inkomstpost och
kostnadspost. Dessa är Digital föreläsning i P1 och P2, I-start X ICM i P2
samt I-case X ICM i P4 är enligt revisorerna inte budgeterade på ett sätt som
återspeglar verksamheten.
ICM ställde sig bakom revisorernas rekommendation.
Gustav Granlund yrkade på att följa revisorernas rekommendation.
Carl-Åke Willberg yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att dra streck i debatten.

Beslut och yrkanden
Pontus tilläggsyrkande att inkludera Adobe-licenser i budgeten för KMN.
Gustafs yrkande att stryka samtliga event i ICMs budget för
verksamhetsåret 21/22.
Gustavs yrkande att följa revisorernas rekommendation. (se stycket ovan
märkt med *)
Mötet beslutade att bifalla Gustavs yrkande.
Mötet beslutade att bifalla Pontus yrkande.
Mötet beslutade att bifalla budgetpropositionen med de ovan bestämda ändringarna.
Mötet beslutade att ajournera för pizzapaus i en kvart till 19.35
Mötet återupptogs 19.54, 97 personer närvarande.
3.2.2

Proposition om Presidiebeslut 21/22
Vice ordförande Theresa Döös presenterade propositionen.
En fråga uppkom om vad beloppet var satt till förra året, varpå svaret var 20
000 kr.
Styrelsen yrkade att presidiebeloppet för verksamhetsåret 21/22 fastställs
till 20 000kr.
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Mötet beslutade att godkänna propositionen.
3.2.3

Proposition om Kravallen
Eventansvarig Elza Berisha och Kommunikationsansvarig Annie Holgersson
presenterar propositionen.
De ombads förklara vad Kravallen var och svarade att det är som en festival
som I-sektionen haft 3 gånger där vi tar in bland annat DJs, liknande
overallen.
Styrelsen yrkade på att Kravallen 2022 kvarstår som nämndinitiativ för
2021/2022 med bifogad budget och låta styrelsen ta ansvar för att tillsätta
en ansvarig för Kravallen 2021/2022. Samt att om inget intresse för ansvar
finnes tar styrelsen på sig att informera om nämndinitiativet inför SM#4
för att tillsätta projektledare för Kravallen 2022/2023.
Mötet beslutade att godkänna propositionen.

3.2.4

Proposition om Justering av Reglemente PAS
Programansvarig Student Ella Espling presenterar propositionen.
Styrelsen yrkade på att ändra formuleringar i reglemente till skolans
strategiska råd.
Mötet beslutade att godkänna propositionen.

3.3 Motioner
3.3.1

Motion angående Behandling av Personuppgifter
Gustav Granlund presenterar motionen.
Ella Espling presenterar styrelsen motionssvar.
En fråga uppkom om motionens formulering innebär att sektionen under en
tid kommer stå utan policy. Motionären förtydligade att den nuvarande
policyn är baserad på en lag som inte längre finns, varför den nuvarande
policyn inte är verksam. Styrelsen försäkrade att det skulle säkerställa att
sektionen inte kommer stå helt utan policy om motionen går igenom.
Mötet beslutade att bifalla motionen med styrelsen tilläggsyrkande.
Mötet beslutade att återgå till punkt 2.1 THS Informerar.
Ossian Ahlkvist presenterar sig och uppmanar alla som har frågor om kåren
att höra av sig till honom. Har generellt inte mycket att rapportera men det
är mycket som händer på THS.
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Motion om namnbyte
Gorm Henriksen och Jasper Wijk presenterar motionen.
Theresa Döös presenterar styrelsen motionssvar.
Gustaf Svensson uttryckte att det är märkligt att en nämnd som vill
utvecklas när sektionen internationaliseras byter från ett engelskt namn till
ett svenskt namn.
Alexandra Benckert lyfter att man vanligtvis brukar inkludera en att-sats i
stil med “att göra vederbörande redaktionella ändringar” så att inget sådant
missas.
Gustaf Svensson yrkade på sluten votering.
Motionärerna uttryckte att de tycker detta namn bäst representerar vad
nämnden gör, och därför valdes det namnet. De poängterade även att
nämndens hemsida är på engelska och de inte är intresserade av att
försvenska nämnden.
Alexandra yrkade på att lägga till att-satsen “göra vederbörliga
redaktionella ändringar”.

Beslut och yrkanden
Alexandras yrkande om att lägga till att-satsen ”att göra vederbörliga
redaktionella ändringar”.
Mötet beslutade att bifalla motionen om namnbyte med Alexandras tilläggsyrkande.
ICM benämns vidare i detta protokoll som Ingenjörskapital (IK).
3.3.3

Motion om allokeringspolicy
Gorm Henriksen och Jasper Wijk presenterar motionen, samt förtydligar vad
en allokeringspolicy är.
Styrelsen presenterar sitt motionssvar.
En fråga uppstod kring 33% som enligt motionärerna innebär hög
diversifiering. Motionärerna förklarade att det tidigare har varit 25%, och att
denna gräns var rimlig med nuvarande storlek på kapital.
Gustav Granlund lyfte att motionen refererar till en lag som inte längre
existerar och yrkade på att ta bort delen om personuppgiftslagen i motionen.
Påståendet i motionen att allokeringspolicyn inte har godkänt av SM
ifrågasattes och motionärerna förklarade att allokeringspolicyn har varit
godkänd av styrelsen och inte genom SM, och att detta tas upp nu för att öka
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transparensen. Styrelsen förtydligade att policyn röstats igenom på STM i
linje med resterande styrdokument för sektionen.
Alexandra Benckert undrade hur motionärerna kommit fram till de
förändringar som föreslås utifrån den gamla policyn och fick svar att IK inte
ser någon grund i till exempel varför en viss procent måste ligga i
amerikanska börser och att det är ett dåligt sätt att uttrycka krav för
diversifiering. Styrelsen poängterade att förändringar även skett i den
exkluderande listan, något som enligt IK anses vara en tolkningsfråga.
Adam Nilsson undrade vad som sker om portföljen minskar så att en
investering utgör 33%, eftersom det utifrån formuleringen i motionen endast
skulle åtgärdas som en investering ökade så att den utgjorde 33%.
Motionärerna svarade att eftersom portföljen har ett ganska litet kapital
påverkar det inte resultatet och öppnar för att ändra formulering från
kursökning till kursförändring.
Motionärerna fick också frågan om hur IK ska klassificera företag som de
anser bryter mot punkterna i den exkluderande listan. Gorm svarade att lite
krasst sagt utifrån common sense samt att det också är ett syftet med en
tilltänk bolagsstyrelse. Charlotte Paulson Ramel upplyste mötet om att
motionen ska röstas igenom fristående från kommande motioner som i detta
fall skulle behandla en eventuell bolagsstyrelse.
Vad som händer om IK inte drivs genom en bolagsstyrelse var också en
fråga som ställdes och huruvida att-satser i motionen som förbehåller det
automatiskt kommer att ändras. Styrelsen påpekade att deras motionssvar
innehåller en att-sats kring denna fråga.
Vem som bestämmer lämplig risk enligt formuleringen i motionen lyfts
också, med svaret att risken ska ligga i linje med OMX30.
Hampus Mässgård ansåg att 33% är en väldigt stor del av allokeringen och
skulle gärna sänka den procentsatsen eller sätta en maximal summa i
kombination med en maxprocent. Gorm förklarade att om man sänker
gränsen omöjliggör man investeringar enligt den vision IK har för
verksamheten.
Alexandra framförde att hon skulle uppskatta att motionen framförs i
kontext som jämförelse mot den nuvarande allokeringspolicyn, eftersom alla
sektionsmedlemmar inte är lika insatta som motionärerna och att det är
viktigt för transparensen och förståelsen. Gorm påminner om att sektionens
styrelse gått genom motionen och föreslagit förändringar som kan anses
lämpliga. Alexandra replikerar att trots att styrelsen behandlat motionen i
förväg så är det de som närvarar på SM som ska rösta, därför bör man ta
upp viktiga beståndsdelar i beslutsfattandet. Hon framförde att hon
personligen inte förstår förslagen utan jämförelse samt vad som kommer att
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röstas om. Jasper håller med om att motionärerna kunnat redovisa
ändringarna tydligare. Han berättar också att allt som IK gör kommer
publiceras i realtid på IKs externa hemsida. Det kommer också finnas ett
diskussionsforum där alla medlemmar kan framföra åsikter och tankar.
Carl-Åke yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att inte dra streck i debatten.
Adam yrkade på att ändra från kursökning till kursförändring.
Carl Lavö yrkade på att ändra kursökning till kursändring samt ändra 33%
till “25% eller 10 000”. Jasper poängterade att Carls yrkande kommer
behöva ändras om portföljen är större i framtiden.
Motionären förtydligade som svar på en fråga från Gustav Granlund att de
inte vill begränsa investering till endast handel med aktier och fonder och att
IK är öppna för att handla med råvaruindex, guld, silver mm.
Frågan om vad som sker om motionen skulle röstas ner lyftes, styrelsen
replikerade att det är upp till sektionen att tolka reglementet angående
allokeringspolicy, men att man skulle ålägga styrelsen ansvaret att utfärda
ett policydokument och på nästa SM be sektionen revidera det.
Gustaf Svensson yrkade på att bordlägga punkten till kommande SM2.
Frida Andersson uttryckte att det är för lite fokus på hållbarhet i policyn och
att formuleringen i policyn är godtycklig då alla företag strävar efter att vara
hållbara. Motionärerna svarade att hållbarhet ofta värderas högre, så det
kommer synas i placeringar oavsett, samt att man helt enkelt får lita på IK då
hållbarhet är ett kärnvärde för IK. Frida svarade att policyn bör ha en mer
konkret formulering genomgående. Det finns enligt henne för mycket
tolkningsutrymme i den som lagts fram.
Talman yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att dra streck i debatten.

Beslut och yrkanden
Adams yrkande att ändra från kursökning till kursförändring.
Carls yrkande att ändra kursökning till kursändring samt ändra 33% till
“25% eller 10 000”.
Gustafs yrkande att bordlägga punkten till kommande SM2.
Mötet beslutade att inte bordlägga frågan till SM2.
Mötet beslutade att bifalla styrelsens ändringsyrkanden.
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Mötet beslutade att bifalla Gustav Granlunds ändringsyrkande.
Mötet beslutade att bifalla Adam Nilssons ändringsyrkande.
Mötet beslutade att avslå Carl Lavös ändringsyrkande.
Mötet beslutade att bifalla motionen med de genomröstade ändringsyrkanden.
3.3.4

Motion angående bolagisering av Ingenjörskapital
Talman inleder med att poängtera att man har rätt att presentera sin motion i
sin helhet, men att man inte måste läsa motionen ord för ord innantill om
man inte så vill.
Talman föreslår en 5 minuters gräns för presentation av motion respektive
motionssvar. Hampus Mässgård lyfter att det finns många sidor av
motionen som bör tas upp samt att många har lagt ner mycket tid på
innehållet. Även tyngden av kommande motion ansåg han vara anledning
att det därmed är viktigt att få höra hela motionen utan tidsbegränsning.
Talman poängterar att motionen finns i handlingarna om man vill läsa den
och att alla deltagande rekommenderas starkt att läsa handlingarna innan
SM.
Motionärerna Gorm Henriksen och Jasper Wijk presenterar sin motion, och
poängterar ett sakfel i motionen om att 90–95% måste återinvesteras i
föreningen. Mötet beslutar att sakfrågor får ställas löpande under
genomgången av motionen.
En fråga om sektionens skatteförhållanden lyftes, som besvarades med att
bolagiseringen av IK inte skulle påverka sektionens ställning som egennyttig
ideell förening om de till exempel gick med förlust och fick pengatillskott av
sektionen.
Det önskades också ett förtydligande i organisationsformen, och
motionärerna förklarade att VD och Vice VD inte får vara en del av IK året
efter de suttit i bolagsstyrelsen och att det således skulle innebära att de
själva inte kommer delta under verksamhetsåret 22/23.
Ordförande Carl-Åke Willberg och Näringslivsansvarig Sebastian Malmgren
Strömberg presenterar styrelsens motionssvar.
På frågan om bolagsstyrelsen kan lämnas utan ordförande och vad som
händer om ingen söker rollen som ordförande för IK, var svaret att det är
möjligt och då har resterande delen av bolagsstyrelsen ansvaret att ta beslut
om verksamheten.
Alexandra Benckert tackade för en välskriven motion men lyfte att det finns
mycket i bakgrunden av motionen som det inte yrkas på. Hon påtalade att
om det inte finns att-satser som reglerar verksamheten så finns inget beslut,
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även om intentioner eller förhållningsregler står med i motionens bakgrund.
Gorm svarade att det är bolagsstyrelsens jobb är att hantera situationer.
Alexandra replikerade att det inte tydligt framgår i motionen och yrkandena
vad som är praxis och vad som regleras av lagar, samt vad som skulle
regleras av det eventuella bolagets styrdokument. Gorm svarade att IK
underställer sig sektionens alla styrdokument.
På frågan var startkapitalet som blir företagets aktiekapital kommer komma
från, eftersom det inte nämns i motionen, svarade Gorm att de kommer tas
från den nuvarande fonden, och att hela fonden som tidigare förvaltats av IK
(ICM) kommer finnas i fonden efter bolagiseringen.
Till styrelsen ställdes frågan vad tanken är med den alumn som åsyftas i
ändringsyrkandet. Styrelsen förklarar att kravet som ställs på alumnen är att
den ska sittas över två år och att den säkerställer långsiktigheten i bolaget
samt att kompetens inte är det primära syftet. På följdfrågan vilket
incitament en alumn skulle ha för att vara intresserad av detta svarade
styrelsen att kopplingen till sektionen förhoppningsvis ska vara en del. De
nämnde också att man hoppas se seniorskollegiet växa till ett sammanhang
där intresserade alumner kan finnas. Alumnen skulle vara involverad på
helt ideell basis.
Gustav Granlund påpekar att motionärerna läste upp motionen annorlunda
än så den är skriven och undrar således om motionärerna upptäckt fel i
motionen, varpå svaret var att det har hittats fel i motionen efter att den
skickats in till styrelsen.
Frågan om vilka krav som ställs på revisorer besvarar motionärerna med att
det egentligen inte är någon skillnad på kraven mellan de revisorer som
sektionen har i nuläget och de som skulle krävas för bolaget. Vidare
förklarade Gorm att om bolaget uppfyller två av tre krav, som antagligen
inte kommer uppfyllas på ett tag, så krävs en auktoriserad revisor, annars
inte.
En fråga riktad till styrelsen bad att konkretisera värdet med att skjuta upp
beslutet enligt motionssvarets yrkande. Carl Åke svarade att värdet blir för
den relativ nyligen tillsatta styrelsen att sätta sig in bättre i vad detta skulle
kräva och påpekade att bolagiseringen innebär ett förtroende som SM inte
givit de som skulle sitta i bolagsstyrelsen om motionen gick igenom.
Hampus Mässgård trycker på det problematiska att de som berörs av
motionen inte sökt på premisserna att detta ska genomföras och därmed inte
gått med på att sitta på dessa roller, samt att sektionen inte gett
vederbörande personer detta förtroende. Jasper påtalar att diskussion med
styrelsen har gett att det finns en villighet att sitta på dessa roller och att
ingen av de tilltänkta har invänt. Styrelsen svarar dock att detta har
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diskuterats när vederbörande suttit på sina poster en mycket kort tid och har
även påtalat att styrelsen vill ha mer tid att förstå vad detta skulle innebära.
Det finns inte en ovillkorlig villighet att anta dessa roller från styrelsens sida.
Gällande förslaget att f.d. VD ska ha en plats i bolagsstyrelsen men då inte
delta aktivt i företaget undrade Hampus om det inte är problematiskt då f.d.
ordförande brukar vara essentiell i nästkommande års verksamhet i andra
nämnder. Gorm svarade att den personen fortfarande kommer vara med och
bidra.
En fråga kring rekrytering förtydligade att de som ska sitta i bolagsstyrelsen
väljs under bolagsstämman som kommer sammanfalla med SM4 enligt
motionen.
Hampus undrade hur budgeten för aktiebolaget ser ut. Om man behöver
skjuta in pengar, hur budgeteras det och verksamheten som helhet? Precis
som sektionen och nämnderna har budget, bör inte IK och bolagiseringen
också ha det? Motionärerna svarade att kostnadsposterna inte är så många
och därför har ingen budget upprättats. IK kommer fortfarande vara en
nämnd och följa sektionens budgeteringsprocess som bolag.
På frågan hur den undermåliga överlämningen kommer påverka förmågan
att leda verksamheten svarade Gorm att IK har en ny vision som inleds med
att utbilda medlemmarna inom investering, och därmed skapa kompetenta
medlemmar som kan leda bolaget i framtiden.
Erik yrkade på att hålla frågor till en fråga per person och ett svar per
fråga samt en minuts tidsgräns per fråga/svar.
Hampus yrkade på att hålla frågor till en fråga ett svar, utan tidsgräns.
Mötet beslutar att bifalla Eriks yrkande.
Simon Haglund undrade hur IK ställer sig till att den tilltänkta
bolagsstyrelsen inte blivit valda av SM på dessa premisser. Jasper svarade att
SM genom bifallandet av motionen ger vederbörande det förtroendet.
Behovet av att ha en större fond ifrågasattes och argumenterades inte vara
essentiell för studentnyttan, något som motionärerna inte höll med om och
svarade att de anser att värdet på fonden är för lågt för att ta den seriöst. De
påtalade också att tanken är att fonden ska ge utdelning i framtiden.
På frågan varför IK anser att bolagisering är den mest fördelaktiga lösningen
om man kan investera i fonder som ideell förening svarade Gorm att de
andra motionerna skulle kunna gå igenom utan bolagiseringen.
Gustaf Svensson påtalar att IK står under sektionens stadgar och
reglementen, vilket innebär att man måste vara THS-medlem för att delta,

15

Sektionen för Industriell Ekonomi, KTH
Protokoll - Sektionsmöte 1

2021-09-30

och frågade hur det ska fungera med alumnen. Carl-Åke svarade att man
skulle behöva upprätta en alumn-klausul för att lösa detta och att i nuläget
är det precis som påpekat inte möjligt.
Talman yrkade på att ta en sista fråga och sedan gå vidare till diskussion.
Mötet beslutar att ta en sista fråga.
Styrelsen ombads förtydliga hur en alumn kan garantera majoritet i
bolagsstyrelsen. Sebastian förtydligade att förslaget är att 5 personer ska
sitta i styrelsen, tidigare var förslaget på 6 personer. Styrelsen vill ha med
alumnen pga. långsiktigheten men inte utöka till 6 platser då det inte längre
skulle garantera majoritet.
Talman yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att inte dra streck i debatten.
Hampus Mässgård poängterar den redan aktuella svårigheten att fylla
poster på sektionen och det utökade ansvaret sätter fler förtroendevalda i en
ansträngd position. Vidare uttrycker han att det kommer ställas ökade krav
på revisorer även om det inte krävs en auktoriserad sådan. Han påtalar att
revisorer i THS har uttryckt en viss pessimism till förslaget och ställer
bolagiseringen mot värdet att riskera sektionens fördelar som ideell
förening. Han lyfte även det faktum att ändring av stadgar måste röstas
igenom på två SM och uttrycker att detta beslut bör tas på minst lika
konsekventa premisser.
Alexandra lyfter det stora åtagandet det innebär att sitta i en bolagsstyrelse i
jämförelse med en nämnd och poängterar att man till exempel kommer
behöva deklarera annorlunda i sin personliga deklaration. Hon lyfter även
att bolagets inflytande på sektionen blir orimligt stor, samt att det
långsiktiga sparandet inte direkt gynnar medlemmarna, eftersom sektionen
inte ska gå med vinst. Hon avslutar också med att poängtera att ingen
budget presenterats, något som uppfattas som problematiskt.
IK jämkar sig med styrelsens motionssvar med undantag för punkten att
senarelägga beslutet till SM2. Detta innebär att IKs yrkanden endast skiljer
sig från styrelsens yrkanden i en punkt.
Kevin Kokalari uttryckte att många åsikter har lyfts om motionens
svårigheter och för lite diskussion har handlat om det positiva kring
förslagen. Han påtalade också att aktiehandel och förståelsen för börsen
borde vara en del av sektionslivet på en av Sveriges största
ingenjörsprogram.
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Hampus poängterar att aktiva avtal tog tre år att arbeta fram och att viktiga
beslut bör och ofta tar lång tid.
Alexandra påtalade att sektionen i nuläget går under radarn gällande
skattereglering och att starta bolag skulle drastiskt ändra detta och
eventuellt skapa fler problem än man i nuläget kan ana. Hon lyfter också att
ingen nämnd ska värderas högre än någon annan samt att om man upplever
glapp i utbildningen gällande exempelvis kapitalförvaltning ska det inte
fyllas av sektionen.
Gorm uttryckte det konstigt att inte anse differentierande kunskaper som
viktigt på sektionen, samt nämnde att bolagiseringen skulle ge möjlighet för
sektionen att starta samarbeten med storbanker och andra finansiella
institut. Alexandra replikerade att kunskapen bör anses värdefull men att
argumentet att I-programmet ska garantera denna verksamhet inom
sektionens ramar inte kan anses rimligt.
Hugo Rolff kommenterar att skjuta upp motionen till SM 2 skulle innebära
att fler sektionsmedlemmar fick sin röst hörd.
Carl-Åke bad om mer tid att sätta sig in i innebörden av motionen och
uttryckte att han kände sig mycket obekväm att ta en plats i bolagsstyrelsen i
nuläget.
Jasper lyfte att investeringen kommer schablonbeskattas och bokslutet
kommer vara litet, så revisorernas arbete kommer inte utökas nämnvärt.
Huvudpoängen är att skapa studentnytta och lära känna likasinnade,
pengafrågan kommer i andra hand. Han uttryckte också att det är tråkigt att
vissa känner sig obekväma i sin roll men att fyllnadsval kommer hållas om
ordförande inte vill sitta i bolagsstyrelsen. Styrelsen replikerade att de främst
känner sig obekväma att förändra sin roll och den frågan kommer inte lösas
av ett fyllnadsval. De påtalar också att eftersom IK jämkat sina yrkanden
med styrelsen motionssvar så kommer fyllnadsval inte att hållas.
Alma Hammarberg uttrycker att hon uppskattar ambitionen som IK har att
ge studenter möjligheten att investera men förstår inte varför enstaka
individer ska förvalta sektionens pengar när det finns en uppsjö av andra
möjligheter för att möta samma resultat. Angående revision handlar det inte
om hur svår uppdraget är, utan risken som revisorerna och
styrelsemedlemmarna tar.
Pontus Olausson lyfte att önskan att skjuta beslutet till SM2 är för att både
styrelsen och sektionen ska känna sig införstådd i motionen. Även det
faktum att motionärerna är oerfarna i sina poster har påverkat den punkten.
Styrelsen uttrycker att sektionen bör ge alla inblandade möjligheten att bli
varma i kläderna innan detta röstas igenom.
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Talman yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att dra streck i debatten.
Mötet begär sluten votering.
Jasper påtalar att han inte anser att förslaget ämnar kringgå lagar, något som
påtalats av andra under diskussionen. Han lyfter att många ideella
föreningar har bolag på samma sätt som motionen föreslår. Han lyfter också
att andra nämnder går minus och därmed belastar sektionen, och undrar hur
det är försvarbart.
Filip Sandström ifrågasätter poängen att få igenom motionen under mötet,
när centrala personer känner sig obekväma, om tanken med motionen är att
öppna upp för långsiktighet.
Carl-Åke påtalar återigen att han önskar få mötets hjälp att senarelägga
beslutet på grund av förslagets personliga inverkan på honom själv och
andra styrelsemedlemmar.
Alexandra poängterar att sektionens mål inte är att generera vinst, utan
finns för att inkludera och aktivera så många som möjligt. Hon menar att
nämnder som går med förlust fortfarande bidrar till studentlivet. Hon lyfter
också att praxis är att stora motioner alltid genomförs först nästa
verksamhetsår. Hon tycker det är snällt att ordförande och kassör är öppna
för diskussionen då det i praktiken och praxis inte ens brukar vara uppe för
diskussion.

Beslut och yrkanden
IKs yrkande om att i alla punkter jämka sig med styrelsen förutom på
punkten om att senarelägga beslutet till SM2.
Styrelsens yrkande enligt motionssvaret i sin helhet.
Mötet beslutade att bifalla styrelsens motionssvar.
Mötet ställer styrelsen motionssvar mot avslag.
Mötet beslutade att avslå styrelsens motionssvar i sin helhet.

Alexandra Benckert yrkade att tidigarelägga valen och börja med val av
ordförande för internationella gruppen.
Mötet beslutade att bifalla Alexandras yrkande.
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Motion angående utvidgning av sektionens sparande
Charlotte Paulson Ramel yrkade att bordlägga motionen om sektionens
sparande till SM2.
Mötet beslutade att bifalla Charlottes yrkande.

3.4 Entlediganden
3.4.1

Socialt Ansvarig
Jennifer Liu har begärt att bli entledigad.
Mötet beslutade att entlediga Jennifer Liu från sin roll som Socialt Ansvarig i
styrelsen.

4. Val
4.1 Val av Ettans Plats i Styrelsen
Aziz Ali, Axel von Butovitsch, Tea Hansson Berg och Erik Sandlöv kandiderade
för posten.
Ingen kandiderar på plats.
Alexandra Benckert läste upp valberedningens förordan att välja Tea Hansson
Berg.
Mötet beslutade att välja Tea Hansson Berg till Ettans Plats i styrelsen.

4.2 Val av Socialt Ansvarig i Styrelsen
Martin Hammaréus kandiderade för posten.
Ingen kandiderar på plats.
Alexandra Benckert läste upp valberedningens motivering att välja Martin
Hammaréus.
Mötet beslutade att välja Martin Hammaréus till Socialt Ansvarig i Styrelsen.

4.3 Val av Ordförande för Internationella Gruppen
Maxime Saillen och Gabriel Diskay kandiderade för posten.
Ingen kandiderar på plats.
Alexandra Benckert läste upp valberedningens förordan att välja Maxime Saillen.
Mötet beslutade att välja Maxime till ordförande för Internationella gruppen.

4.4 Val av Ettans Plats i Valberedningen
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Erik Sandlöv kandiderade för posten.
Ingen kandiderar på plats.
Mötet beslutade att välja Erik Sandlöv till Ettans Plats i Valberedningen.

5. Övriga ärenden
5.1 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

5.2 Information om nästa möte
SM#2 sker 2/12.

6. Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutades klockan 00.35. Antalet närvarande medlemmar
var 46.

________________________

________________________

Erik Nilsson Nordahl, Mötesordförande

Charlotte Paulson Ramel, Mötessekreterare

________________________

________________________

Beata Sundling, Justerare

Milton Ndiaye, Justerare

20

