
Stormöte Hösten 2019

Datum: 2019-11-25

Tid: 17:42

Plats: Klassrum 1111 ITC

Närvarande: Sofia Labba, Max Gabrielsson, Oskar Ahlberg, Benjamin Ek, Alexis Remmers, Axel Lingest̊al,
Anton Jäger, Fredrik Mattisson, Ivar Bennemo, Patrik Wingqvist, Noa Lerch, David Andersson(g̊ar 18:53),
Leon Philip, Per Alonso, Mikael Ivarsson, Pontus Ernstedt, Magdalena Bergqvist, Salem Lojic, Henrik
Johansson(g̊ar 19:03), Simon Wallbing, Joel Haile(g̊ar 19:03), Albin Kroon, Hampus Sandqvist(g̊ar 18:53),
Emma Kjellin, Victoria Täng (g̊ar 21:55), Hanna Gjöthlén, Jonas Nygren, Lukas Klingsbo, Sara Liljefors,
Leo Okawa Ericson, Ali Hoseini(g̊ar 19:03), Hugo Sandelin(kommer 18:30), Erik Granberg

1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 17:42.

2 Formalia

2.1 Val av justerare

Jonas Nygren nomineras. Jonas Nygren nekar. Oskar Ahlberg nominerar sig själv. Benjamin Ek nominerar sig
själv. B̊ada väljes utan n̊agon däremot.

2.2 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

2.3 Val av mötesordförande

Lukas Klingsbo nomineras till mötesordförande. Denne accepterar nomineringen. Stämman beslutar att välja
Lukas Klingsbo till mötesordförande.

2.4 Val av mötessekreterare

Leo Okawa Ericson nomineras till mötessekreterare. Denne accepterar nomineringen. Stämman beslutar att
välja Leo Okawa Ericson till mötessekreterare.

2.5 Val av protokolljusterare

Stämman finner att denna punkt uppfylldes i avsnitt 2.1.

2.6 Val av tv̊a rösträknare

Alexis Remmers och Simon Wallbing nomineras till rösträknare. Dessa accepterar nomineringen. Stämman
beslutar att välja Alexis Remmers och Simon Wallbing till tv̊a rösträknare.
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2.7 Fastställning av mötets korrekta utlysning

Stämman fastställer att mötet utlystes korrekt.

2.8 Fastställning av föredragningslista

Stämman godkänner föredragningslistan.

3 Motioner och Propositioner

3.1 Proposition gällande valberedning

Stämman beslutar att lägga propositionen gällande valberedning till handlingarna.

3.2 Proposition gällande sport- och idrottsansvarig

Stämman beslutar att lägga propositionen gällande sport- och idrottsansvarig till handlingarna.

3.3 Proposition gällande rättelse av sektionens dokument

Stämman beslutar att lägga propositionen gällande rättelse av sektionens dokument till handlingarna.

3.4 Proposition gällande sektionens representanter

Stämman beslutar att lägga propositionen gällande sektionens representanter till handlingarna.

3.5 Motion gällande hedersbetygelse

• Oskar Ahlberg har ett tillägsförslag: lägg till en post för medaljerna i budgeten

• Pontus Ernstedt yrkar p̊a att medaljer av grad 1 och tv̊a delas ut till sektionsengagerade respektive
styrelseledamöter. Dessa medaljer g̊ar inte att f̊a tag p̊a p̊a annat sätt. Grad 3 väljs ut p̊a stormötet för
n̊agot hederligt engagemang.

• Oskar Ahlberg jämkar motionen gällande hedersbetygelse

• Orginalyrkandet läggs till Pontus förslag

• Sista stycket i styrelsens svar bryts ut som ett eget förslag.

• Första stycket och första punkten i styrelsens svar läggs till det utbrytna förslaget samt till Pontus förslag

• Förslagen ser nu ut s̊a här:

– Styrelsen yrkar p̊a bifall med följande tillägg: I fjärde stycket, “med undantag för om personen st̊ar

för kostnaden själv.”

samt med följande ändringar:

∗ I andra stycket, ändra fr̊an “Dessa ges ut via nomineringar samt med styrkan av stormötet.”
till “Medaljer av grad tre ges ut via nomineringar som sedan stormötet beslutar om.”

∗ I tredje stycket, ändra fr̊an: “Styrelsen kan ocks̊a belsutat att dela ut grad ett samt tv̊a till

person som inte ing̊ar i utskott eller styrelse till personer som är behjälplig till sektionen. Samt

utdelas till personer utanför sektionen.” till “Det är även möjligt att nominera till stormöten för

utdelning av grad ett samt tv̊a till person som inte ing̊ar i utskott eller styrelse, som är behjälplig

till sektionen. Personen kan vara inom eller utanför sektionen.”

– Bifall med följande tillägg: I fjärde stycket, “med undantag för om personen st̊ar för kostnaden själv.”

samt med följande ändringar:

∗ I andra stycket, ändra fr̊an “Dessa ges ut via nomineringar samt med styrkan av stormötet.”
till “Medaljer av grad tre ges ut via nomineringar som sedan stormötet beslutar om.”

Medaljer av grad 1 och tv̊a delas ut till sektionsengagerade respektive styrelseledamöter. Dessa
medaljer g̊ar inte att f̊a tag p̊a p̊a annat sätt. Grad 3 väljs ut p̊a stormötet för n̊agot hederligt
engagemang.
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• Dessa förslag ställs mot avslag.

• Stämman beslutar att anta det andra förslaget ovan.

• Stämman beslutar att styrelsen ska ta fram nya namn till medaljerna.

Stämman tar kort paus. Röstlängden återfastställs.

3.6 Motion gällande Slack

Motionen gällande Slack och styrelsens svar ställs mot avslag. Stämman beslutar att lägga styrelsens svar till
handlingarna.

3.7 Motion gällande hedersmedlem

Rösträkning för denna motion sker med sluten omröstning samt att rösträknarna lägger ned sin röst. Stämman
beslutar att inte utse Mathilda Löf̊as till hedersmedlem.

4 Verksamhetsplan och budget för verksamhets̊aret 2020

Stämman beslutar att lägga budget och verksamhetsplanen till handlingarna.

5 Val

5.1 Val av styrelse för verksamhets̊aret 2020

5.1.1 Val av ordförande

Valberedningen nominerar Leo Okawa Ericson till ordförande. Denne accepterar nomineringen. Stämman be-
slutar att välja Leo Okawa Ericson till ordförande.

5.1.2 Val av vice ordförande

Patrik Wingqvist nomineras till vice ordförande av valberedningen. Denne accepterar nomineringen. Stämman
beslutar att välja Patrik Wingqvist till vice ordförande.

5.1.3 Val av studie r̊adsordförande

Emma Kjellin nomineras till studier̊adsordförande. Denne accepterar nomineringen. Stämman beslutar att välja
Emma Kjellin till studier̊adsordförande.

5.1.4 Val av klubbmästare

Sara Liljefors nomineras till klubbmästare av valberedningen. Denne accepterar nomineringen. Stämman be-
slutar att välja Sara Liljefors till klubbmästare.

5.1.5 Val av tillg̊angsansvarig

Leon Philip nomineras till tillg̊angsansvarig av valberedningen. Denne accepterar nomineringen. Noa Lerch
nominerar sig själv. Stämman beslutar att välja Leon Philip till tillg̊angsansvarig.

5.1.6 Val av informationsansvarig

Noa Lerch nominerar sig själv till informationsansvarig. Denne accepterar nomineringen. Stämman beslutar att
välja Noa Lerch till informationsansvarig.

5.1.7 Val av sekreterare

Mikael Ivarsson nomineras till sekreterare. Denne accepterar nomineringen. Denna punkt bordslägges till efter
punkt 5.1.8.
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5.1.8 Val av studiesocialt ansvarig

Ivar Bennemo nomineras till studiesocialt ansvarig. Denne accepterar nomineringen. Mikael Ivarsson nomineras
till studiesocialt ansvarig. Denne nekar nomineringen. Stämman beslutar att välja Ivar Bennemo till studieso-
cialt ansvarig.

5.1.9 Val av sekreterare

Stämman beslutar att välja Mikael Ivarsson till sekreterare.

5.2 Val av övriga interna poster

5.2.1 Val av revisor för en tid av 1 år

Anton Jäger nomineras till revisor av valberedningen. Denne accepterar nomineringen. Stämman beslutar att
välja Anton Jäger till revisor.

5.3 Val av poster p̊a programs-/institutionsniv̊a

5.3.1 Val av ombud till programr̊adet för kandidatprogrammet (2 suppleanter)

Hanna Gjöthlén nomineras. Denne accepterar nomineringen. Magdalena Bergqvist nomineras. Denne accepterar
nomineringen. Stämman beslutar att välja Hanna Gjöthlén och Magdalena Bergqvist till suppleanter för ombud
till programr̊adet för kandidatprogrammet.

5.3.2 Val av ombud till programr̊adet för masterprogrammet i Datavetenskap

Jonas Nygren nomineras. Denne nekar nomineringen. Magdalena Bergqvist nomineras. Denne accepterar.
Stämman beslutar att välja Magdalena Bergqvist till ombud för masterprogrammet i Datavetenskap.

5.3.3 Val av representant till institutionen för informationsteknologi för en tid av 1 år (1)

Hugo Sandelin nomineras. Denne nekar. Magda Bergqvist nomineras. Denne nekar. Mikael Ivarsson nomineras.
Denne accepterar nomineringen. Stämman beslutar att välja Mikael Ivarsson till representant till institutionen
för informationsteknologi.

5.3.4 Val av representant till Institutionens lika villkorsgrupp för en tid av en termin

Ivar Bennemo nomineras. Denne accepterar nomineringen. Stämman beslutar att välja Ivar Bennemo till re-
presentant till Institutionens lika villkorsgrupp för en tid av en termin.

5.4 Val till poster inom UTN

5.4.1 Val av ombud och suppleanter till UTN:s fullmäktige

Patrik Wingqvist nomineras av valberedningen till ordinarie ombud. Denne accepterar nomineringen. Leo Okawa
Ericson nomineras till ordinarie ombud. Denne accepterar nomineringen. Emma Kjellin nomineras till supple-
ant. Denne accepterar. Pontus Ernstedt, Magdalena Bergqvist, Salem Lojic, Axel Lingest̊al, Simon Wallbing
nomineras till suppleanter och nekar. Oskar Ahlberg nomineras till suppleant och accepterar. De som accepte-
rade nomineringen väljs till deras respektive poster.

5.4.2 Val av ombud till UTN:S valberedning (1)

Hugo Sandelin, Pontus Ernstedt och Salem Lojic nomineras och nekar. Simon Wallbing nomineras och accep-
terar. Stämman beslutar att välja Simon Wallbing till ombud till UTN:S valberedning.

5.4.3 Val av ombud till UTN:S internationella utskott (1)

Max Gabrielsson, Oskar Ahlberg, Simon Wallbing, Pontus Ernstedt, Axel Lingest̊al, Anton Jäger, Per Alonso,
Ivar Bennemo, Albin Kroon, Leon Philip, Salem Lojic, Fredrik Mattisson, Benjamin Ek, Erik Granberg och
Sofia Labba nomineras och nekar. Noa Lerch nomineras och accepterar. Stämman beslutar att välja Noa Lerch
till ombud till UTN:s internationella utskott.
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752 37 Uppsala

dv-ordf@utn.se
datavetenskap.nu
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5.4.4 Val av valberedning

Noa Lerch nomineras och accepterar. Pontus Ernstedt nomineras och nekar. Hanna Gjöthlén nomineras och
accepterar.

Ordningsfr̊aga: Kan tv̊a personer tillsättas till valberedningen? Stämman godkänner detta.
Noa Lerch och Hanna Gjöthlén väljs till valberedning.

5.5 Val av övriga poster

5.5.1 Val av hedersmedlem

Inga nomineringar.

6 Mötets avslutande

Mötet avslutas 22:18.

Sekreterare Leo Okawa Ericson

Ordförande Lukas Klingsbo

Justerare Benjamin Ek

Justerare Oskar Ahlberg
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