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1. Formalia
§ 1.1 Mötets öppnande
Sektionens Ordförande Oskar Johansson förklarade mötet öppnat.
§ 1.2 Mötesfunktionärer
Till mötets Ordförande valdes Oskar Johansson, till Sekreterare valdes Cecilia Schulz samt till
justerare valdes Robin Strömberg och Jakob Müller.
§ 1.3 Behörighet
Mötet fanns behörigt.
§ 1.4 Godkännande av föredragningslista
Oskar Johansson yrkar att flytta punkt § 5 till § 3. Föredragningslistan godkändes i enlighet med
utskickat förslag samt tillhörande yrkande.
§ 1.5 Adjungeringar
Axel Widén, adjungerades in till mötet med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
§ 1.6 Föregående protokoll
Föregående protokoll granskades och lades därefter till handlingarna.
§ 1.7 Publicering på nätet
Mötesnärvarande godkände att protokollet publiceras på hemsidan med de närvarandes namn.
2. Information
§ 2.1 Teknologkåren informerar
KO:
UO:
-

Jobbat med medlemsförmåner för att göra det attraktivt att delta i kåren
Deltagit på Akademisk högtid
Haft årsstämma med STUK
Påbörjat arbetet på studentinlagan till UKÄ

-

Möte med Jennie gällande studentens rättigheter och skyldigheter - positivt, hon höll med
om att revidering behövs och var positivt inställd
Val av årets lärare - prisutdelning sker på Av4ningen
Framtagande av mötes/protokollsmall för programråd med högskolepedagogiskt
centrum
Planeringsdag studentavdelningen
Resa ner till Skellefteå för nytt samarbetsavtal och utbildning med deras UBS.
Första mötet med kvalitetsrådet

-

Förberett för lansering av den nya hemsidan som nu är lanserad.
Marknadsföringsarbete

-

IO:
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PL:
SO:
-

Omarbetat veckomailet, TKL uppmuntrar för feedback gällande detta, enkäten återfinns i
botten av veckomailet.
Diverse företagssamarbeten
Diverse studentrepresentationsärenden, däribland Inspera
Diskuterat och signerat avtal för kåren med Hitract
Blivit ansvarig för projektet T25 från kårens sida. Detta är ett stort projekt som
tillkommit på grund av den industrisatsning som gjorts i norr där kåren försöker få en fot
in för att eventuellt kunna garantera sommarjobb och dylikt.
Diskuterat mycket avtal med utställare och externa parter
Har fastställt årets värdförmåner och hjälpt till i planeringen för uppstarten av LARVs
värdar.
Bevakat Covid-19s utveckling, fört diskussioner med relevanta parter om ämnet samt
planerat för anpassningar utifrån nya restriktioner
Fortsatt planeringen med Av4ningen
Rekryterat NPG och satt projektgruppen i arbete, fortsätter att rekrytera vakanta poster
Sammanställt ett dokument som besvarar vanliga frågor vid bokning av lokal
Hyrt ut diverse material
Möten med Sektionslokalerna
Besökt Skellefteå och träffat SFCS samt phöseriet

HSSO:
- Rekryterat LBK
- Påbörjat menssäkring av studenternas hus
- Planerar halvvägssittningen, förväntas äga rum i februari
- Genomfört ljusveckan
- Utvecklat studentkompis
- Gått på skyddsronder och möten med LTU
§ 2.2 Sektionen informerar
§ 2.2.1 Aktiviteter sedan sektionsmöte 1
Sedan SM1 har olika evenemang planerats och genomförts. Däribland lunchföreläsningar som
anordnats av bland annat ARB, Alumni och LCM. Under hösten har också U-konf och I-konf
ägt rum, även andra event så som Prebeat, Studieresan, Padelturnering, LKAB-musikhjälpen,
Igloo pub och Ölprovning.
§ 2.2.2 Kommande aktiviteter
Några av de kommande aktiviteterna sektionen ser fram emot inom snar framtid är utbyteskväll
med programrådet och JML-workshop.
§ 2.2.3 Orbi
Under mötet informerades deltagande om Orbi. Detta är en relativt ny tjänst uppdelad i två delar
där den ena delen syftar till att samla samtliga evenemang och event kopplade till universitetet.
Detta är en övergång som pågått under hösten och kommer fortgå för att i framtiden kunna
nyttja denna applikation fullt ut.
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Den andra delen avser Orbi Carrier, detta skall agera en bro mellan studenter och företag genom
att exempelvis företag kan erbjuda sommarjobb eller internship i appen. Denna del kommer
läggas fokus på vid årsskiftet då den idag inte är aktiv.
I-sektionen har en god dialog med Orbi och har goda möjligheter att ge inflytande till
utvecklingen av appen, därmed uppmuntras feedback att presenteras till ordförande av sektionen
som därefter informerar Orbi.
§ 2.3 Luleå Capital Management informerar
Sedan SM1 har LCM genomfört tre inköp till portföljen, SCA, NIBE group och ABB, där SCA
och ABB skall utökas på sikt. Framåt har diskussion förts hur utskottet skall bedriva sin fortsatta
verksamhet med ett långsiktigt fokus. Analys skall genomföras på nya intressanta case samtidigt
som utskottet skall se över sina nuvarande investeringar. I dagsläget har utskottet 35% bundet
kapital och övriga 65% likvider.
3. Beslut
§ 3.1 Val
§ 3.1.1 Val av Kårfullmäktige-ledamot
Styrelsen föreslår sektionsmötet
att lämna posten vakant
Styrelsemötet beslutar
att lämna posten vakant
§ 3.1.2 Val av suppleant till kårfullmäktige
Styrelsen föreslår sektionsmötet
att lämna posten vakant
Styrelsemötet beslutar
att lämna posten vakant
§ 3.1.4 Val av Externrevisor
Styrelsen föreslår sektionsmötet
att välja Axel Widén till externrevisor under mandatperioden 21.12.08 – 22.06.30
Styrelsemötet beslutar
att välja Axel Widén till externrevisor under mandatperioden 21.12.08 – 22.06.30
§ 3.1.5 Val av Ordförande för valberedningen
Styrelsen föreslår sektionsmötet
att välja Adam Säll till ordförande för valberedningen under mandatperioden 21.12.08 – 22.06.30
Styrelsemötet beslutar
att välja Adam Säll till ordförande för valberedningen under mandatperioden 21.12.08 – 22.06.30
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4. Propositioner
§ 4.1 Aktiv styrelsemedlem
Bilaga: 1.1
Sektionsstyrelsen föreslår Sektionsmötet
att bifalla propositionen i enlighet med bilaga 1.1
Sektionsmötet beslutar
att avslå propositionen i enlighet med bilaga 1.1
5. Motioner
§ 5.1 Reglementesändring resebidrag
Föredragare: SAB
Bilaga: 2.1
föreslår Sektionsmötet
att bifalla motionen i enlighet med bilaga 2.1
Sektionsmötet beslutar
att avslå motionen i enlighet med bilaga 2.1
Johan Lückander gör tilläggsyrkandet att ersätta “resenär bör representera sin utbildning eller
sektion” med “resenär bör representera sektionen eller sektionens ingående utbildningar”.
föreslår Sektionsmötet
att bifalla motionen i enlighet med motionen 2.1 med tilläggsyrkandet
Sektionsmötet beslutar
att bifalla motionen i enlighet med motionen 2.1 med tilläggsyrkandet
6. Övriga frågor
§ 6.1 Övriga frågor
7. Avslutande formalia
§ 7.1 Nästa möte
Kallelse och föredragningslista anslås på sektionens hemsida senast 5 studiedagar innan
sektionsmötet.
§ 7.2 Mötets avslutande
Oskar Johansson förklarade mötet avslutat.
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Närvarande
Oskar
Cecilia
Markus
Robin
Jonathan
Elias
Hanna
Johan
Robin
Erik
David
Olle
Olof
Frank
Oskar
William
Thomas

Johansson
Schulz
Jakobsén
Cording
Hedlund
Kristensson
Sundling
Lückander
Strömberg
Boson
Tengblad
Rosenqvist
Norberg
Thomasson
Kjellqvist
Alteryd
Laine

Dexter
Erik
Lynn
Olivia
Emil
Hugo
Max
Max
Olof
Omar
Filip
Anton
Louise
Alexander
Jakob
Albin
Adam

Oskar Johansson
Mötesordförande

Cecilia Schulz
Sekreterare

Robin Strömberg
Justerare

Jakob Müller
Justerare

Krokstedt
Edwardsson
Johansson
Svensson
Larsson
Eriksson
Fahlström
Broström
Werner
Majdalawi
Åkesson
Börjesson
Kemmler
Neuberg
Müller
Bengtsson
Säll
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