PROTOKOLL

Kårhuset Lund, 16 oktober 2015
Björn Sanders, Mötessekreterare

Fullmäktige

Protokoll Fullmäktigemöte 7 2015
Tid: Tisdag 15 september 2015 klockan 17.15.
Plats: Hollywood, Kårhuset.
§ 1 TFMÖ

Talman Daniel Lundell förklarade mötet öppnat.

§ 2 Tid och sätt

Mötet beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Mötet beslöt
att välja Björn Sanders som mötessekreterare.

§3.1 Fastställande av röstlängd

Mötet beslöt
att fastställa röstlängden till 19 ledamöter.

§ 4 Val av rösträknare tillika
justerare

Mötet beslöt
att välja Erik Molin och Josefin Karlsson till rösträknare tillika
justerare.

§ 5 Adjungeringar

Mötet beslöt
att adjungera närvarande till mötet med närvarande-, yttrande- och
yrkanderätt.

§ 6 Föredragningslista

Daniel Lundell yrkade
att (DL6.1) lägga till punkten “§3.1 Fastställande av röstlängd”.
att (DL6.2) lägga till punkten “§8.1 Tid för fullmäktigemöten i höst”.
Peter Dahl yrkade
att (PD6.1) lägga till punkten “§11.1 Diskussion angående
Humanitärt bistånd”.
Jacob Adamowicz yrkade
att (JA6.1) lägga till punkten “§11.2 Diskussion angående
Utbildningsutskottets Mandatperiod”.
Mötet beslöt
att godkänna DL6.1, DL6.2 och JA6.1.
att avslå PD6.1.
att godkänna framvaskat förslag.

§ 7 Datum för justering av
protokoll
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Mötet beslöt
att justera enligt förordningar i reglemente och stadgar.
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§ 8 Meddelanden

a)
b)
c)
d)

§ 8.1 Tid för fullmäktigemöten

Rapport från Styrelsen
Oskar Hansson föredrog för punkten.
Rapport från Presidiet
Björn Sanders föredrog för punkten.
Rapport från KFS
Jacob Adamowicz föredrog för punkten.
Övriga Rapporter
Inga övriga rapporter

Daniel Lundell yrkade
att (DL8.1.1) fastställa FM8 till 13/10.
att (DL8.1.2) fastställa FM9 till 17/11.
att (DL8.1.3) fastställa FM10 till 22/11.
att (DL8.1.4) fastställa FM11 till 14/12.
Charles Mäkelä yrkade
att (CM8.1.1) fastställa FM8 till 6/10.
att (CM8.1.2) fastställa FM8 till 15/10.
att (CM8.1.3) fastställa FM9 till 16/11.
Mötet beslöt
att godkänna DL8.1.3; DL8.1.4; CM8.1.2; samt CM8.1.3.
att avslå DL8.1.1; DL8.1.2; samt CM8.1.1.
att godkänna framvaskat förslag.

Protokollsnot:
§ 9 Avsägelser

Datumen för FM i höst är alltså 15/10, 16/11, 22/11 och 14/12.
a)

b)

c)

§ 10 Valärenden

a)

Fullmäktigeledamöter
Mötet beslöt
att entlediga Richard Möller och Arvid Rensfeldt från sitt
uppdrag som fullmäktigeledamöter.
Valberedningen
Mötet beslöt
att entlediga Björn Hansson från sitt uppdrag som
ledamot i valberedningen.
Övriga avsägelser
Inga övriga avsägelser.
Övriga valärenden
Inga övriga valärenden.

§ 11 Övrigt

Mötet beslöt
att stadfästa presidiebeslut 1, presidiebeslut 2 och presidiebeslut 3.

§11.1Diskussion angående
Utbildningsutskottets
Mandatperioder

Philip Dahlström och Björn Söderström anser båda att arbetsgruppen
har gjort en bra undersökning och ställer sig bakom förslaget.
David Gustafsson meddelar att han sitter som kalenderårsheltidare och
anser att det finns tydliga fördelar med att sitta på verksamhetsår.
Victoira Ahlqvist noterar att det är viktigt att väljas gemensamt i en liten
grupp. Philip Dahlström anser att fördelen med kontinuitet inte väger
upp problemen med en överlapp i gruppen.
Victoria Ahlqvist anser att man behöver se över när alla heltidare väljs
för att kunna ta ett bra beslut om utbildningsutskottets mandatperiod.
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Johan Andersson nämner att han har ändrat åsikt i och med det nya
underlaget.
Per Ahlbom vill att gruppen ska ta fäste i kontinuitet i heltidargruppen
under sitt fortsatta arbete.

Ordningsfråga

Jacob Adamowicz
att provvotera frågan “Ska alla i utbildningsutskottet sitta på
verksamhetsår?”.
Mötet beslöt
att godkänna ordningsfrågan.
Provvoteringen resulterade i en klar majoritet för ”Ja”.

§ 12 Proposition: Styrdokument

Mötet beslöt
att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 13 Revidering av Rambudget
15/16

Jacob Karlsson föredrog punkten.

Ordningsfråga

Mötet beslöt
att justera ut Nicklas Ingemansson ur röstlängden.

§ 14 Motion: Arvodering av
Kårhusservice

Björn Sanders föredrog punkten.

Ordningfråga

Mötet beslöt
att ajournera mötet till 19:36

Ordningsfråga

Tobias Mörtlund, Erik Molin och Per Ahlbom yrkade
att remittera frågan till styrelsen.
Mötet beslöt
att bifalla ordningsfrågan.

§ 15 Motion: Revidering av
TLTHs alkohol- och
drogpolicy

Gustav Seemann föredrog punkten.
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Victoria Ahlqvist yrkade
att (VA13.1) nollbudgetera PÄB01, Pålsjö Ängblad.
Charles Mäkelä yrkade
att (DG13.1) öka intäkter till 50 000 kr under PÄB01, Pålsjö
Ängblad.
Victoria Ahlqvist jämkade sitt yrkande VA13.1 med DG13.1.
Philip Dahlström yrkade
att (PD13.1) budgetera intäkter till 10.000 kr under PÄB01, Pålsjö
Ängblad.
Victoria Ahlqvist lyfte yrkande VA13.1.
David Gustavsson drog tillbaka sitt yrkande DG13.1.
Tobias Mörtlund yrkade
att (TM13.1) fullmäktige uttalar som sin mening att Pålsjö Ängsblad
ska arbeta för att i största möjliga mån verka för att tidningen
finansieras genom externa medel.
Mötet beslöt
att avslå VA13.1.
att bifalla PD 13.1.
att bifalla TM 13.1.
att bifalla revideringen av rambudgeten 15/16 med ovanstående
ändringar.
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Mötet beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.
§ 16 Motion: Master of Disaster
och Embedded Electronics
Engineering

Linnea Thörnqvist föredrog punkten.
Mötet beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 17 Motion: TLTHs Miljöpolicy Carolina Koronen föredrog punkten.
Styrelsen yrkade
att (STYR17.1) under rubriken “Resor och Transport”, punkt 1 lägga
till “ekonomi”, mellan “anses rimligt i förhållande till” och
“anstängning och restid.” så att lydelsen blir:
“Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska
gång, cykel eller tåg väljas i första hand så länge det kan anses
rimligt i förhållande till ekonomi, ansträngning och restid.”
att (STYR17.2) under rubriken “Resor och Transport” punkt 2 ändra
lydelsen till:
“Kåren ska sträva efter att minimera det totala antalet
transporterade kilmeter som sker, särskilt när det
huvudsakliga energislaget är fossilt”
Motionären jämkade sig med yrkande STYR17.1 och STYR17.2.
Oskar Jönsson yrkade
att (OJ17.1) stryka punkten “Sjön Sjøn”.
Mötet beslöt
att bifalla yrkande OJ17.1 med röstetalen nio (9) för och åtta (8)
emot.
att bifalla den jämkade och framvaskade motionen.
§ 18 Stadfästande av LTHkörens stadgar

Mötet beslöt
att stadfästa den fria föreningen LTH-körens stadgar.

§ 19 Beslutsuppföljning

Talmanspresidiet yrkade
att (TP19.1) skjuta upp redovisningen för “Revidering av
styrdokument” till FM8/2015.
Mötet beslöt
att bifalla TP19.1.
att bifalla den framvaskade beslutsuppföljningen.

§20 Övrigt

John Alvén frågade Kårordförande, Björn Sanders, hur nollningen har
fortlöpt. Björn Sanders meddelar att nollningen har varit till förnöjelse
för såväl funktionärer som nyanlända.

§21 TFMA

Talman Daniel Lundell förklarade mötet avslutat.
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Vid pennan

Vid klubban

Justeras

Björn Sanders
Mötessekreterare

Daniel Lundell
Talman

Erik Molin
Justerare

Justeras

Josefin Karlsson
Justerare
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