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1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Ordförande Carl-Åke Willberg hälsade alla välkomna och förklarar mötet
öppnat 17.21.
62 medlemmar närvarade.
1.2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst.
1.3 Val av ordförande för mötet
Carl-Åke nominerade Erik Sandlöv.
Ingen kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Erik Sandlöv till mötets ordförande.
1.4 Val av sekreterare för mötet
Erik Sandlöv nominerade Charlotte Paulson Ramel.
Ingen kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Charlotte Paulson Ramel till mötets sekreterare.
1.5 Adjungeringar
Inga adjungerade.
1.6 Val av två justerare tillika rösträknare
Carl-Åke nominerade Tara Josefsson och Lisa Etzell.
Mötet beslutade att välja Tara Josefsson och Lisa Etzell till mötets justerare tillika
rösträknare.
1.7 Fastställande av föredragningslista
Ella Espling yrkade på att stryka punkt 3.2.1 Proposition om Utvecklad
Studiebevakning på Masternivå.
Max Kenning undrade om frågan ville bordläggas eller strykas helt, varpå
Ella svarade att de återkommer med en uppdaterad version i framtiden.
Mötet beslutade att stryka punkt 3.2.1.
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Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan med genomröstade ändringar.
1.8 Fastställande av procedurregler
Max Völker yrkade att utöka tiden för frågor till kandidater vid personval
från 2 till 5 minuter.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Erik Nilsson Nordahl yrkade
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Mötet beslutade att anta procedurreglerna med ovan genomröstade ändringar.
1.9 Genomgång av föregående protokoll
Carl-Åke föredrog föregående protokoll, SM 2.5 & 3, varpå dessa lades till
möteshandlingarna.
Då bifölls en proposition angående ISAB och två motioner, en om
förändring av förtroendevaldas poster samt en om avsättning till IKs fond
för att utöka Sektionens Sparande. Pontus Olausson, Carl-Åke Willberg
och Erik Sandlöv blev nominerade till Kamratstipendiet.
Dessutom valdes den nya sektionsstyrelsen samt majoriteten av
sektionens nämndordförande för kommande verksamhetsår 22/23.
1.10 Genomgång av inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser

2. Rapporter
2.1 THS informerar
Filip Rydén, Kårledningens representant och projektledare för Armada,
informerade om kommande aktiviteter på THS. Han framhöll bland annat
ett stort antal roller som går att söka inom THS, kommande utbildningar
inför mottagningen, Green Week, rekrytering till internationella
mottagningen, projektledare till Mental Health Week, samt att THS
introducerar ett nyhetsbrev som börjar ges ut kommande vecka, där all
information återges.
2.2 Styrelsen informerar
Vice Theresa, Ordförande Carl-Åke och Kassör Pontus presenterar:
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Vice ordförande Theresa Döös inledde med att informera om att Styrelsen
har varit på I-konf hos Chalmers, efter att KTH arrangerade i höstas.
Viktig a frågor som JML, fadderskap mellan lärosätens I-sektioner
diskuterades, blandat med mycket annat kul!
Hon fortsatte sedan att lyfta att styrelsen observerat en trend under en
längre tid att man gärna ålägger styrelsen uppdrag snarare än att utforska
sina ideer på egen hand. Hon framhöll att styrelsens tid är ändlig och att
styrelsen uppmanar alla medlemmar att våga utarbeta mer färdiga
förslag, självfallet gärna i samråd med styrelsen eller andra erfarna
sektionsmedlemmar.
Carl-Åke berättade även att sektionens medlemmar blivit inbjudna till
Luleås I-sektions Dodgeball turnering, och att inbjudan kommer komma
ut via idrottsnämnden inom snar framtid.
Kassör Pontus Olausson redogjorde för de äskningar som Styrelsen
hanterat sedan senaste SM.
Han redogjorde för att GenI, ISAB, iSpexet, SOFt, CMi, PAS och Styrelsen
har fått godkända äskningar, samt att styrelsen till dags datum godkänt
äskningar på 74 000 kr.
Studienämnden, GenI, Estiem och PAS har äskat som inte innebar en
kostnad utan endast en revidering i budget.
iStart har nekats en äskning för lunch till projektledare under UF-mässan
Jesper Hemmingsson undrade om Styrelsen hade mer information om de
märken som blivit stulna från Issy under en sittning tillsammans med
Lunds I-sektion. Carl-Åke svarade att Styrelsen haft samtal med Lunds
styrelse samt berörda grupper och att de har bett om ursäkt. Eventuellt
ska några återfunnits men det finns tyvärr inga säkra uppgifter.
2.3 Övriga förtroendevalda informerar
Valberedningen: Vi har förberett val med intervjuer.
Skyddsombud: Har pratat med företag om föreläsningar om hållbart
arbetsliv och stress, vilket kommer bli jätteroligt. Undersöker även om
något går att lägga under mottagningen då det känns väldigt
meningsfullt.
Revisorer: Vi har förberett överlämning, hoppas att vi under mötet får
några att lämna över till. Har även kollat på mottagningens budget.
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Kårfullmäktige: Uppmanar att söka KF! Där får man dricka alkohol och ha
möten samtidigt. Carl Lavö har ställt upp redan, så rösta, eller inte, på
honom där! Det har i övrigt diskuterats anonyma tentor och en rapport
om restaurangfrågan ger att nya regler för bokning kommer ske, så
förhoppningsvis kan vi äta SM-pizza inomhus nästa SM.
IngenjörsKapital: Väldigt mycket business as usual hos oss.
Seniorskollegiet: Vi har tagit fram förslag och verksamhetsplan som
presenteras idag.
Idrottsnämnden: Det rullar på som vanligt, har kommande event i P4.
GenI: Vi har haft mycket denna helg, sittning med JML-nämnden från
Lund och idag hade vi tillsammans med Maskin föreläsning med Atilla
Yoldas som var väldigt givande. Härnäst blir det överlämning.
Internationella Gruppen: Vi försöker fortfarande arrangera internationell
middag med ESTIEM och Kulturnämnden, vi har jobbat med rekrytering
men det är ganska komplicerat. Vi skriver även testamente och jobbar
med att kunna överföra det vi lärt oss under året!
I-alumni: Har haft en sektions-sittning samt en avslutningssittning för
mentorskapsprogrammet!
Portergeneralen: Porters Gasque är på ingång, kommer finnas tillfälle
nästa vecka att köpa regalier inför den. Kommer också en guide för
förstagångs Porters besökare! Sektionskläder är beställda och på ingång,
och eventuellt ett RIP Ivan-märke att följa vårt nyligen lanserade Ivanmärke.
SOFt: Vi har ju lägligt nog köpt en ny bil då Ivan gick bort plötsligt, vi
söker nu förslag på namn! Funderar på ett event för att välkomna den nya
bilen till sektionen.
Kommunikationsnämnden: Vi fortsätter med vad vi brukar, försöker hitta
på något för att knyta ihop säcken för året och jobbar med efterträdare.
Näringslivsnämnden: Vi fortsätter ha kontakt med företag och annonserar
löpande. Har planerade lunchföreläsningar, gå gärna på dom.
Dagen I: Vi har suttit med överlämning och nästa vecka kommer vi ha ett
företagsevent som flyttades från eventveckan för att kunna ha det fysiskt,
så kom gärna dit och mingla.
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iCase: Överlämning pågår, inga interna event kommer bli av.
iStart: Vi har haft event i P3, och har en planerad lunchföreläsning i P4,
sen tittar vi överlämning.
Studienämnden: Har haft fika, nominerat årets lärare och lärarassistent
och utvärderat kurser. För berörda, speciellt I-20, kommer man från idag
kunna maila Jannis om utvärdering på sin tenta i Verksamhetsledning.
iSpexet: Går som tåget, hade GD i förrgår, kommer bli en så bra show, köp
biljetter! Ska bli kul att idag få en ny Directeur efter 2 år.
Mottagningen: Har rekryterat och nu publicerat phöset i facebook-eventet.
Vi tackar för alla intervjuer och alla som sökt. I övrigt mycket
administrativt arbete, hoppas rösta igenom budget idag.
Kulturnämnden: Kommer ha vinprovning kommande onsdag, jobbar på
internationella sittningen med ESTIEM och Internationella Gruppen.
CMi: Vi hade event på Soap-bar tillsammans med maskinsektionen, som
blev väldigt lyckat! Taggar för kommande Portersevent hela helgen.
ESTIEM: Snart kommer utbyte och CM. Jobbar på tidigare nämnd sittning
med Internationella Gruppen och Kulturnämnden.
2.4 Övriga
Inga övriga rapporter.

3. Beslutsärenden
3.1 Beslut om Mottagningens budget 2022
Caroline Sorsa, Ekonomidirecteur i MSG, presenterar föreslagen budget
som gått ut i handlingarna. Budgeten landar på -34 400kr, där phöspengen
landar på 2150 kr resp 1905 kr för alkohol och alkoholfritt alternativ.
Hon framhöll att sedan handlingarna gått ut har några glömda poster
identifierats, och den reviderade budgetens resultat blir då -40 205kr med
oförändrad phöspeng.
Max Kenning undrade vilka poster som identifierats, varpå det
förtydligats att MSG räknar med en Mottagning helt utan restriktioner och
att poster som barförsäljning på efterfest, arrenderade bussar och dylikt
missats.
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Han undrade även om MSG samarbetat något med Näringslivsnämnden
gällande näringslivet och sponsorer, något som besvarades att MSG har
en näringslivskoordinator som är insatt i budgeten men att inget specifikt
samarbete har förts med Näringslivsnämnden under arbetet med
budgeten.
Som referens låg budgeten för Mottagningen 21 på -28 000 kr och utfallet
blev +20 000 kr.
Mötet beslutade att anta Mottagningens budget för 2022.
3.2 Propositioner
3.2.1

Punkten struken

3.2.2

Proposition angående förändring av Skyddsombudsrollen
Theresa presenterade propositionen tillsammans med Skyddsombud
Elza Berisha.
Som nämnt på SM2.5 har I-sektionen fått uppmaning från THS att
ändra den tidsperiod som Skyddsombud sitter, då rollen kräver en
utbildning som endast går en gång om året.
Elza framhöll att hon planerar sitta kvar till december och att nyval
utlyses SM2 2023.
Gällande den nyligen genomröstade policyn om möjligheten att
förändra förtroendevaldas poster sa Elza att hon var medveten om att
rollen skulle förändras, och att hon accepterar detta.
Mötet beslutade att bifalla propositionen.

3.2.3

Proposition angående Öronmärka pengar för värdeskapande
spendering
Kassör Pontus presenterade propositionen, som innebär en
budgetrevidering till följd av en vilja att kunna skapa värde med de
pengar sektionen har, som kretsar främst kring sektionslokalen Issy
och event.
Förslaget innebär en avsättning till två fonder, lokalfonden och
projektfonden, som gör att de överstiger sin målsumma. På det sättet
kan styrelsen godkänna äskningar genom uttag från någon av
fonderna, utan att påverka äskningsbudgeten.
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Vid frågan om denna avsättning ska ske regelbundet svarade Pontus
att detta blir en engångsavsättning och att nästa avsättning sker när
fonden understigit sin målsumma. Han svarade även att styrelsen inte
vill ändra målsumman i den aktuella propositionen.
Mötet beslutade att bifalla propositionen.
3.3 Motioner
3.3.1

Motion om Hantering av Policy
Motionärerna Alma Hammarberg och Erik Nilsson Nordahl
presenterar sin motion samt redogör får två tilläggsyrkande, att i

lägga till punkten Policyer.
Alma förklarade att syftet med motionen är att reglera hur Styrelsen
kan ändra i policys som blivit genomröstade på SM, eftersom policys i
nuläget kan, enligt Reglemente, utfärdas och därmed redigeras av
Styrelsen, även om policyn tidigare beslutats om av SM.
lma
besvarade att punkten endast är en redaktionell ändring och att
punkten skapas för att på så sätt kunna differentiera mellan policyer
och övriga detaljstyrande dokument.
Det fanns en generell fråga från Max Kenning och Gustaf Svensson
om vilka dokument som skulle klassas som policy respektive övriga
detaljstyrande dokument. Erik svarade att tanken med motionen är
att alla nuvarande policys ska bli en fråga för SM men att motionen
inte innebär någon dramatisk ändring av praxis. Erik framhöll även
att det är fritt för SM att bestämma vilka av de dokumenten som i
dagsläget klassificeras som policy som skulle falla under respektive
kategori.
Max Völker uttryckte att ambitionen om tydlighet är bra men att han
inte anser det finnas otydligheter i reglementet i dagsläget. Han
uttryckte istället en oro att SM kommer bli timslånga samtal om
sakfrågor i policyer och att den egentliga problematiken är en policy,
Aktiva Avtal, som borde regleras så som motionärerna vill.
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Erik Nilsson Nordahl poängterade att det kan finnas ett värde i att
rangordna skrivelser på samma sätt som THS, dvs Stadgar,
Reglemente, Policyer, PM, och att motionen i fråga är ett steg åt det
hållet. Det skulle också enligt Erik göra att Sektionen i större
utsträckning reglerar Sektionen själva.
Samtidigt som Max Völker höll med om en lämplighet att titta på hur
THS organiserar skrivelser uttryckte Max Kenning att THS och ISektionen är så pass olika att man inte bör känna ett krav att göra som
THS. Både Max och Max höll dock med om att det rörelseutrymme
som Styrelsen idag har kring policyer generellt är lämpligt baserat på
det mandat SM gett dem vid inval.
Erik svarade att det finns en risk att man missar att vissa skrivelser
beslutats om på SM, och att det inte ska krävas full kunskap om
sektionens historiska beslutsprocesser för att Styrelsen ska veta om de
får ändra en policy eller ej.
Det fanns generellt en vilja att förtydliga definitionen av en policy
samt övrigt detaljstyrande dokument.
Talman yrkade på streck i debatten.
Mötet biföll yrkandet om streck i debatten.
Max Kenning yrkade på att bordlägga frågan till nästkommande
Sektionsmöte med förtydligande från motionärerna om vilka
styrdokument som omfattas.
Carl-Åke yrkade på sluten votering
Mötet beslutade att bifalla Max yrkande att bordlägga frågan till
nästkommande sektionsmöte.
Ella yrkade på pizzapaus till 19.15
Mötet återupptas 19.20
Carl-Åke yrkade på att vid 22.30 dra streck i debatten och gå till
punkt 4. Val, samt återuppta mötets ordning när de är klara.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet
3.3.2

Motion om Hållbart Sektionsengagemang
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Motionärerna Alma Hammarberg och Erik Nilsson Nordahl
presenterade motionen. Som en följd av att Iare generellt tar på sig för
mycket sektionsengagemang vill motionärerna införa en policy som
adresserar den problematiken. De uppmärksammade mötet om att
frågan har diskuterats tidigare och att de anser att frågan bör tas upp
igen.
Carl-Åke presenterade styrelsens svar. Styrelsen instämmer att frågan
är mycket viktig, men vill inte ålägga kommande styrelse med
åtaganden.
Adam Nilsson undrade vad för nackdelar det finns med att införa en
sådan policy, något som Carl-Åke besvarade att det egentligen inte
finns, men att styrelsens yrkande kommer ur dess ovilja att ålägga
projekt på kommande styrelse.
Gustaf Svensson undrade om motionärerna resonerat något kring
söktryck på poster när de utformat förslaget. Erik svarade att det har
tänkts på.
Motionärerna ville påpeka att motionen främst var ett sätt för SM att
uttrycka vad de anser viktigt att kommande styrelse ska arbeta med
och inte ett tvång för styrelsen att driva ett specifikt projekt.
Amanda Foley undrade om det inte framstår som ironiskt att
motionen vill komma runt hög arbetsbelastning på förtroendevalda,
men att resultatet av att bifalla skulle bli högre arbetsbelastning på
styrelsen. Erik höll inte med om det.
I följande diskussion lyfte Amanda att hon tycker att tanken är god
men att det finns bättre sätt att tackla frågan.
Alma Hammarberg ville understryka att hennes personliga
upplevelse av sektionsengagemang och hetsen att engagera sig när
man presenteras för Sektionen har varit mycket skadligt. Hon ansåg
det som ett akut behov att visa medmänsklighet genom att bifalla
motionens yrkanden.
Elza Berisha höll med Alma om att man inte är tydlig med hur mycket
tid olika poster förväntas ta, men tyckte att man i stället kan jobba
med hur man pratar om sektionsengagemang under mottagningen
och liknande.
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Carl-Åke yrkar på streck i debatten
Mötet beslutade att bifalla yrkandet att dra streck i debatten
Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet
3.3.3

Motion Utreda Utträde
Motionsägarna Erik Nilsson Nordahl och Alma Hammarberg
presenterade sin motion om att utreda utträde ur THS, detta då man
upplevt relationen med kåren under lång tid inte varit
tillfredsställande.
Charlotte presenterade Styrelsens svar, som bland annat tog upp den
ökade arbetsbördan för en styrelse om utträde skulle bli aktuellt. Med
bakgrund av, bland annat, att styrelsen inte ser utträde som aktuellt
yrkade de på att avslå motionen.
Erik Nilsson Nordahl lyfte att andra sektioner har undersökt
sakfrågan, och att man kan se förslaget som ett slags äktenskapsförord
man vill skiljas går man rimligen i parterapi, och att han tyckte att
förslaget riskerar äventyra den befintliga relationen till THS.
Elza belyste mötet att Sektionen generellt inte är så bra på att utnyttja
de resurser som finns att tillgå via kåren, och att exempelvis
Trygghetsrådets funktion vilar på samarbetet med THS. Hon lyfte
vidare svårigheten att fylla roller i dagsläget och hur det kommer bli
om man ska driva en kår där folk förväntas ta sabbatsår för att sitta i
styrelsen exempelvis.
Ella Espling, sittande Programansvarig Student, lyfte att trots hennes
missnöje med THS är hon medveten om att kritik inte framförts direkt
till dem, och att hon därför ser att det finns medel att ta till innan ett
utträde skulle bli aktuellt. Även Simon Sandberg lyfte att THS har
större mandat mot KTH och därför är avgörande för
studentinflytande, varför relationen till THS inte är utbytbar i hans
mening.
Max Völker yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att dra streck i debatten.
Mötet beslutade att avslå motionen.
11
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Motion iSkillnad
Motionsägaren Alyona Teterukovsky presenterade motionen, att
starta ett pilotprojekt som ämnar hjälpa Sektionen och dess
medlemmar med handfasta tips för hur man kan jobba med och mot
Agenda 2030.
Martin Hammaréus och Sebastian Malmgren Strömberg presenterade
Styrelsens motionssvar, som inte innehöll något yrkande, men som
tog upp att andemeningen med initiativet är mycket välkomnat då
ämnet lätt faller mellan stolarna i dagsläget.
På frågan hur stor nämnden planeras bli svarar motionsägaren att det
återstår att se när man förstått hur stort intresset är.
Den följande diskussionen var enhällig om att initiativet var
välkomnat.
Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

3.3.5

Motion Kravallen 2022
My Loft presenterade motionen. Motionen innehöll även en budget,
identisk med den för 2020. Syftet med att genomföra Kravallen var
enligt motionsägarna att bidra till ökad intersektionalitet, genom ett
event som är öppet för alla, inte bara är för Iare eller studenter.
Annie Holgersson presenterade styrelsens motionssvar, som
uppmärksammade den budgetära utmaningen. I övrigt ställde sig
Styrelsen positiva till motionen.
Gustaf Svensson undrade varför rekrytering av medlemmar inte
planeras ligga under centralrekryteringen. My svarade att detta har
tagits i åtanke men att den föreslagna tidsramen ger bättre
förutsättningar. Vidare nämnde motionären att de tittar på
rekryteringsprocessen för mottagningen som närmast förebild.
Gustaf undrade vidare om man funderat på ett brutet år för
projektledare, dvs att inte sitta maj till april. Detta togs emot som ett
bra förslag som motionsägaren skulle ta med sig givet att motionen
gick igenom.
Max Kenning yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att dra streck i debatten.
12
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Motionärerna jämkade sig med styrelsens motionssvar.
Mötet beslutade att bifalla styrelsens motionssvar.
3.3.6

Motion angående Införandet av Seniorskollegiet
Max Völker presenterade motionen. Seniorskollegiet, SKO, ämnar
rådge sektionen på pull-basis och öka det organisatoriska lärandet,
samt engagera äldre studenter.
Motionärerna redogjorde för roll-strukturen, där bland annat vice
ordförande blir ordförande året efter. De ser också att medlemmarna i
SKO ska ha så bred kompetens som möjligt.
Theresa Döös presenterade styrelsens motionssvar.
Amanda Foley bad motionärerna att förtydliga valprocessen, då hon
fann en risk i att låta styrelsen välja, givet att hela sektionen ska kunna
få råd och hjälp av SKO. Max svarade att man förväntar sig främst
rådge Styrelsen och övriga förtroendevalda, även om alla ska kunna
få hjälp. Han lyfte att eftersom endast halva gruppen väljs in varje år
så har ingen enskild Styrelse beslutsmakt över hela gruppen.
Max framhöll vidare att den föreslagna processen kan göra det lättare
att välja bort olämpliga kandidater, samt att man inte blir benägen att
anta en kompisgrupp som ställer upp tillsammans, som det ofta blir
med exempelvis valberedningen.
Motionärerna jämkade sig med styrelsens motionssvar.
Mötet beslutade att bifalla styrelsens motionssvar.
Gustaf Svensson yrkade på paus i 5 minuter.
Erik Sandlöv yrkade på paus i 10 minuter.
Mötet beslutade att ta paus i 10 minuter.
Mötet återupptas 21.15.

4. Val
Amanda Foley yrkade på att slopa diskussion vid enbart en kandidat men
att om någon yrkar på diskussion så blir det diskussion. Hon yrkade även på
att ej läsa upp motivering vid endast en sökande.
13
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Mötet beslutade att bifalla båda yrkandena.
4.1 Fyllnadsval Socialt Ansvarig i Styrelsen
Amanda Foley presenterade att de haft en kandidatur, Emma Hultén, som
blivit motiverad av valberedningen.
Ingen kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Emma Hultén till Socialt Ansvarig i Styrelsen 22/23.
4.2 Val av Spexdirecteur
Amanda Foley presenterade att de haft en kandidatur och valt att inte
motivera denne. Valberedningen ville inte utveckla saken vidare.
Jesper Hemmingsson och Adam Nilsson kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Jesper Hemmingsson till Spexdirecteur 22/23.
4.3 Val av Kulturattaché
Valberedningen presenterade att de inte mottagit någon kandidatur.
Amanda yrkade på att återuppta punkten sist på dagordningen.
Mötet beslutade att återuppta punkten efter punkt 4.9.
4.4 Val av Ordförande för GenI
Valberedningen presenterade att de mottagit en kandidatur. Kandidaten
är Ilma Gasi, som även är motiverad av valberedningen.
Ingen kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Ilma Gasi till Ordförande för GenI 22/23.
4.5 Val av Ordförande för Internationella Gruppen
Valberedningen presenterade att de inte mottagit någon kandidatur.
Ingen kandiderade på plats.
Amanda yrkade på att återuppta punkten sist sist på dagordningen.
Mötet beslutade att återuppta punkten efter redan uppskjutna punkten 4.3.
4.6 Val av Ordförande för I-Alumni
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Valberedningen presenterade att de mottagit en kandidatur, som också
blivit motiverad. Kandidaten är Oliver Westfahl Knezevic.
Ingen kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Oliver Westfahl Knezevic till Ordförande för I-Alumni
22/23.
4.7 Val av Ordförande för IngenjörsKapital
Valberedningen presenterade att de tagit emot en kandidatur, Michael
Jungkvist, som blivit motiverad.
Kevin Kokalari kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Michael Jungkvist till Ordförande för IngenjörsKapital
22/23.
4.8 Val av Revisorer
Valberedningen presenterade att de inte har mottagit någon kandidatur.
Amanda yrkade på att senarelägga punkten till sist
Mötet beslutade att återuppta punkten efter redan uppskjutna punkter 4.3 och
4.5.
4.9 Val av Valberedningsledamöter
Valberedningen presenterade att de inte har genomfört intervjuer för
dessa roller.
Atle Johansson kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Atle Johansson till Valberedningsledamot 22/23.
4.10 Återupptar val av Kulturattaché
Ingen kandiderade, posten lämnades vakant.
4.11 Återupptar val av ordförande för Internationella Gruppen
Ingen kandiderade, posten lämnades vakant.
4.12 Återupptar val av Revisorer
Max Völker och Hampus Mässgård kandiderade.
Hampus yrkade på röstning med acklamation.
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Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Amanda yrkade på att slopa diskussion.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Mötet beslutade att välja Max Völker och Hampus Mässgård till Revisorer 22/23.

5. Övriga ärenden
5.1 Övriga frågor
Vice Ordförande Theresa fick motta en paj i ansiktet till följd av en
auktion i musikhjälpen 2021. Elza Berisha vann då auktionen för 250kr,
som gick till att hjälpa barn ur barnarbete.
5.2 Information om nästa möte
SM#1 sker HT22.

6. Mötets högtidliga avslutande
Carl Åke Willberg förklarade mötet avslutat 22.59. 43 medlemmar
närvarade.
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