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Protokoll  
 
Mötets art: SM 3 
Datum: Tisdag 23 Februari 2021 
Tid: 17:17 
Plats: Zoom 
Närvarande: Filip Björklund (Ordförande) 
  Lisa Wilk (Koordinator) 

Övriga se bilaga. 
 

1. 1. Formalia 
1.1. Mötet öppnades 17:32 av ordförande Filip Björklund. 

 
1.2. Val av mötesordförande 

Filip Björklund nominerar Gustav Westling till mötesordförande. 
Gustav Westling godtar nomineringen. 

 
SM beslutade  
att välja Gustav Westling till mötesordförande. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.3. Val av justerare, tillika rösträknare 
Gustav Westling öppnade upp för fri nominering. 
Jonathan Frahm nominerade sig själv. 
Jonathan Fram godtar nomineringen. 
Jonas Vendel nominerar Jesper Frisk 
Jesper Frisk är kandidat och kan ej justera. 
Abel Valko nominerade Arvid Svenson 
Arvid Svenson godtar ej. 
Arvid Svenson nominera Daniel Gröttheim 
Daniel Gröttheim godtar ej. 
Matilda Östman nominera Anna Tjernlund 
Anna Tjernlund godtar ej. 
Jonas vendel nominera Erik Persson. 
Erik Persson godtar ej. 
Matilda Östman nominera Tilda Byrstedt. 
Tilda Byrstedt godtar nomineringen. 
 
SM beslutade  
att välja Jonathan Frahm och Tilda Byrstedt  till justerare tillika rösträknare. 
 
Med ett rungande ja! 
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1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse till Sektionsmötet har satts upp i Nymble, Smörjkammaren och M-korridoren 
samt på Kungliga Maskinsektionens hemsida och Kungliga Maskinsektionens 
facebooksida, enligt Kungliga Maskinsektionens praxis och stadgar. Handlingar och 
valhandlingar har också satts upp på ovannämnda platser enligt Kungliga 
Maskinsektionens praxis och stadgar. 

 
SM beslutade  
att mötet var behörigt utlyst. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.5. Adjungeringar 
Matilda Östman vill bli adjungerad.  
 
SM beslutade  
att adjungjera Matilda Östman. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.6. Kontroll av antalet närvarande 
Länk för upprop lades i chatten, Gustav uppmanar alla att gå in och skriva upp sina 
namn. 
78 närvarande, varav 78 röstberättigade.   
 

1.7. Fastställande av föredragningslista 
 
SM beslutade  
att fastställa föredragningslistan. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.8. Protokollets justerande 
Lisa yrkar på att mötet ska vara justerat 9 mars. 
 
SM beslutade  
att protokollet ska vara justerat och färdigt den 9 mars. 
 
Med ett rungande ja! 
 

1.9. Mötets Längd 
Gustav Westling öppnade upp fritt förslag. 
Matilda Östman föreslog 02:00. 
Sara Johansson föreslog 22:00. 
George Kalaf föreslog 00:00. 
Jonathan Lindén föreslog 02:00 för att slippa riva upp protokollet senare. 
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SM beslutade 
att mötet fortsätter som längst till 00:00. 
 
Med ett rungande ja! 

 
2. Val av Majsan 

Gustav Westling öppnade upp för fri nominering. 
Abe Valkol nominerar Jonathan Lindén. 
Jonathan Lindén godtar nomineringen. 
 
SM beslutade 
att välja Jonathan Lindén till Majsan. 
 

Med ett rungande ja! 
 

3. Rapporter 
 

3.1. Tekniska Högskolans Studenkår (THS) 
Rasmus Maråk och Kenan Güler från kårstyrelsen berättar om deras arbete. De har 
börjat med Nymbleråd och bjuder in folk att vara med för att göra sina röster hörda. De 
jobbar med hållbarhet med bl.a. THS international. En halv ny kårledning har blivit vald, 
de berättar även om vilka platser som ej är tillsatta och hur man kan söka dessa samt vem 
man ska kontakta. De berättar även om andra poster man kan söka inom THS och hur 
man söker dem. Det kommer också komma upp mer information på instagram, bl.a. om 
THS delegation för sveriges studentkårers fullmäktige, där man kan representera THS i 
hela sverige. De jobbar även med en verksamhetsplan för långsiktigt och ber om inputs 
från sektionens medlemmar. Det jobbar också på ett projekt om kommunikation och 
stöd för nya råd för medlemmar att engagera sig, både på kommunikation THS-centralt 
och THS-lokalt.  
 

3.2. Styrelsen 
Filip presenterar digitalt SM igen, som ger möjlighet för fler att delta vilket är bra. 
Corona råder fortfarande men det har inte påverkat styrelsens arbete så mycket. De nya 
riktlinjerna 8 pers max för fysiska event och alla riktlinjer sedan tidigare måste följas men 
det skapar även möjligheter för digitala event vilket gör att alla har samma chans att 
delta. Filip uppmanar nämnder och kommissioner att ta denna möjligheten. 
Verksamhetsplansuppföljning för styrelsen är att en eventguide har påbörjats, bra för när 
det öppnar upp igen för fysiska pubar osv. Hållbart engagemang, Maskin måste inte vara 
bäst och prestera mest hela tiden eftersom  det sätter hög mental press på sektionens 
medlemmar. Det är en ideell sektion som finns för att ge medlemmarna en rolig tid på 
KTH, uppmana alla att ta hand om varandra och tänka på detta för att bli en hållbar 
sektion och att folk ska kunna fullfölja sina uppdrag. Rekryteringsdiskussioner som 
kommer pratas mer om i en prop och möjligtvis nästa SM. Entledigande från Ludvig 
Wingårdh, Spexdirektur godkändes på styrelsemöte och Sofia Linde har ersatt honom. 
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3.3. Kassören 
Inte hänt jättemycket. Emelie ska sammanställa snart och moment har hållits med succé. 
Vid ekonomiska frågor är det bara att kontakta Emelie. Pengar finns fortfarande.  
 

3.4. Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG) 
De flesta grupper har svårt att hålla evenemang eftersom de inte vanligtvis har så många 
digitala evenemang och har svårt att komma på hur de kan hålla digitala evenemang. Det 
var några fina arbetsmarknadsdagar och Styrelsen tackar Moment och Lina för ett fint 
arrangerat Moment. IN ska hålla ett digitalt event nu i veckan.  

 
4. Revisorernas punkt 

Malte och Matilda, presenterar sig själva. De granskar sektionen och har kommit en bra bit på 
halvårsgranskningen om styrelsebesluten och bokföringen/ekonomin, (Matildas favoritområde). 
Alla har bokfört men det finns några slarvfel som de kommer prata med de berörda om. Pengar 
finns.  
 

5. Kamratstipendiet 
Styrelsen la upp nominering på facebook men ingen har blivit nominerad. 
Gustav westling öppnar upp för fri nominering.  
Styrelsen kan ej åläggas eftersom det måste godkännas av ett SM och vara klart innan 7 mars så 
måste genomföras på detta SM.  
Matilda Östman och George Kalaf berättar mer om kamratstipendiet, vad det innebär och hur 
det fungerar. 
Matilda Östman nominerar Arvid Svenson.  
Arvid Arvid Svenson godtar.  
Sara Flodin nominerar Anna Tjernlund.  
Anna Tjernlund godtar. 
Anne Lindgren nominerar Sofia Lindé.  
Sofia Lindé godtar. 
Matilda Östman nominerar Anne Lindgren. 
Anne Lindgren godtar.  
Sara Johansson nominerar Hugo Granberg. 
Hugo Granberg godtar.  
Abel påpekar att man inte kan rösta utan motivering.  
De som nominerade skriver sina motiveringar under yrkande. 

 
6. Propositioner 

6.1. Praxisändring 
Två delar av propositionen, del 1: 
KBM ska kunna komma igång med pubar och IG vara med på internationella 
mottagningen. Styrelsen har pratat med nämndordföranden och tillsammans tagit fram 
propositionen. Att ha två ordinarie rekryteringar för de två nämnderna, halva gruppen 
rekryteras i januari och halva i augusti för att ha kontinuerlig verksamhet under hela året. 
De som blir valda sitter på ett år från det att man går på. Styrelsen tror att detta är en bra 
långsiktig plan för sektionen. 
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Del 2: 
Handlar om corona, pga corona (samhällskris) ser verksamheten väldigt annorlunda ut, 
speciellt för KBM som bara har fysiska pubar som inte är möjligt nu, det är bra om de 
har digitala event istället, som t.ex. digitala pubar men det finns inte ett lika stort behov 
av att rekrytera nya. Sektionen vill att så många som möjligt som kan vara med ska vara 
med men inte för många så att någon medlem inte gör någonting alls. Just nu finns det 
11 personer i KBM som sitter juni ut, om det öppnar upp tidigare ska KBM hålla 
rekrytering men som det ser ut nu finns det inget behov att hålla en rekrytering. Styrelsen 
vill därför skjuta upp KBMs rekrytering, pga samhällskris så att KBM rekryterar efter 
sommaren.  
 
Gustav Westling öppna upp för diskussion.  
Matlida Östman uppmanar alla att delta i diskussionen.  
Jonathan Lindén yrkar på streck i debatten. 

 
SM beslutade 
att bifalla propositionen. 
 
Med ett rungande ja! 

 
6.2. Vetorätt 

Togs upp förra SM. Firmatecknare vill inte få problem för något i sektionens namn, 
diskuterades under förra SM.  
Teodor Westermark Fellenius yrkar på streck i debatten.  

 
SM beslutade 
att bifalla propositionen. 
 
Med ett rungande ja! 
 

 
7. Personval 

7.1. Val av Ordförande 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om att bära ordförande hänget 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om Maskinkugghjul på schmecken 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om öfverlämning  
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om att yla vid mötets högtidliga öppnande 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om “el Malto” 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om tvättmaskinsgyckel 
SM beslutade  
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att  avslå förbehåll om rolig hatt 
SM beslutade  
att  avslå förbehåll om kärlek för gamla saker 
SM beslutade  
att  välja Malte Eriksson till Ordförande med ovanstående bifallna förbehåll. 

 
Med ett rungande ja! 
 
 
Majsan var hungrig 20:53 
 
Mötet öppnades igen 21:08 
62 närvarande, varav 62 röstberättigade.  
 
 

7.2. Val av Vice Ordförande 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om ståtlig krullig dommar-peruk i brittisk stil 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om ordvits på temat båtar 
SM beslutade  
att  välja Jonas Vendel till Vice Ordförande med ovanstående bifallna förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.3. Val av Kassör 
Inga sökande. 
Gustav öppnar upp för fri nominering. 
Sofia nominerar Johan Widmark. 
Johan Widmark godtar ej. 
Johan Widmark nominerar Ludvig Dagberg. 
Ludvig Dagberg godtar ej. 
 
Arvid Svenson yrkar på att bordlägga valet till nästkommande SM. 
Gustav Westling öppnar upp för diskussion.  
 
SM beslutade  
att  bifalla yrkandet  
 
Med ett rungande ja! 

 
7.4. Val av Koordinator 

Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Sofia Lindé yrkar på att bordlägga valet till nästkommande SM. 
Gustav Westling öppnar upp för diskussion.  
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SM beslutade  
att  bifalla yrkandet  
 
Med ett rungande ja! 
 

7.5. Val av Ledamot 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om “Ledarmot” 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om lösmustasch  
SM beslutade  
att  välja Jesper Frisk, Johan Widmark och Magnus Ramsköld till Ledamot med 
ovanstående bifallna förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.6. Val av Revisor 
Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Malte Eriksson nominerar Arvid Svenson. 
Arvid Svenson godtar ej. 
Magnus Ramsköld nominerar Simon Stenberg. 
Simon Stenberg godtar ej. 
Daniel Gröttheim nominerar Jonathan Lindén. 
Jonathan Lindén godtar ej. 
Simon Stenberg nominerar Amanda Skärbo Jonson.  
Amanda Skärbo Jonson godtar ej. 
Sofia Lindé nominerar Daniel Gröttheim. 
Daniel Gröttheim godtar ej. 
Jonathan Lindén nominerar Filip Björklund. 
Filip Björklund godtar ej. 
Daniel Gröttheim nominerar Sofia Lindé. 
Sofia Lindé godtar ej. 
Sofia Lindé yrkar på att bordlägga valet till nästkommande SM. 
Gustav öppnar upp för diskussion. 
 
SM beslutade  
att  bifalla yrkandet  
 
 

7.7. Val av Projektledare Moment 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om saltgurkeburken 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om momenthjälm 
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SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om lapp med ordet “PREMIUM” 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om skifte och vinröda kostymbyxor med vit skjorta  
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om reflexväst med momenttryck i skidbacken 
SM beslutade  
att  avslå förbehåll om granar 
SM beslutade  
att  välja Hugo Granberg till Projektledare Moment med ovanstående bifallna 
förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.8. Val av Näringslivsnämndens ordförande 
Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Gustav Westling yrkar på att yrkar på att bordlägga valet till nästkommande SM. 
Jonathan Lindén yrkar på att ålägga styrelsen att tillsätta posten till nästkommande SM 
och om ingen hittas så ska posten sökas på nästa SM. 
 
SM beslutade  
att  bifalla yrkandet  
 
Med ett rungande ja! 

 
7.9. Val av Komunikationsnämndens ordförande 

Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Gustav Westling yrkar på att ålägga styrelsen att tillsätta posten till nästkommande SM 
och om ingen hittas så ska posten sökas på nästa SM. 
 
SM beslutade  
att  bifalla yrkandet  
 
Med ett rungande ja! 
 

7.10. Val av JML-nämndens ordförande 
Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Jonas Vendel nom Andrea Staverfelt. 
Andrea godtar ej. 
Gustav Westling yrkar på att ålägga styrelsen att tillsätta posten till nästkommande SM 
och om ingen hittas så ska posten sökas på nästa SM. 
 
SM beslutade  
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att  bifalla yrkandet 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.11. Val av Busshusse 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om busslusse 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om vigselring till M-bussen 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om skifte 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om rosa rattmuff 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om något coolt till M-bussen,  gyckla om hur man tvättar 
M-bussen, pimpa bilnycklarna  
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om många doftgranar i backspegeln 
SM beslutade  
att  välja Tobias Engwall till Busshusse med ovanstående bifallna förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.12. Val av Programansvarig Student, P-programmet 
7.13.  

SM beslutade  
att  välja Josefin Rafstedt till Programansvarig Student, P-programmet. 
 
Med ett rungande ja! 
 
 
Filip yrkar på att riva upp dagordningen och sätta ny tid till 00:30. 
 
SM beslutade  
att  bifalla yrkandet, mötet fortsätter som längst till kl 00:30. 
 
 

7.14. Val av Programansvarig Student, M-programmet 
Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Henrik Larsson nominerar Emma Jakobsson.  
 
SM beslutade  
att  välja Emma Jakobsson till Programansvarig Student, M-programmet. 
 
Med ett rungande ja! 
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7.15. Val av Studienämndens Ordförande, P-programmet 

Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Tilda Byrstedt nom Siri Mörén. 
Siri Mörén godtar ej. 
Gustav Westling yrkar på att ålägga styrelsen att tillsätta posten till nästkommande SM 
och om ingen hittas så ska posten sökas på nästa SM. 
 
SM beslutade  
att  bifalla yrkandet  
 
Med ett rungande ja! 
 

7.16. Val av Studienämndens Ordförande, M-programmet 
SM beslutade  
att  bifalla förbehåll om att gyckla på japanska 
SM beslutade  
att  välja Henrik Larsson. till Studienämndens Ordförande, M-programmet med 
ovanstående bifallet förbehåll. 
 
Med ett rungande ja! 
 

7.17. Val av M-formatarnas ordförande 
Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Julian Persson Thanapasya nominerar Armin Moghiman 
Armin Moghiman godtar ej. 
Gustav Westling yrkar på att ålägga styrelsen att tillsätta posten till nästkommande SM 
och om ingen hittas så ska posten sökas på nästa SM. 
 
SM beslutade  
att  bifalla yrkandet  
 
Med ett rungande ja! 
 

7.18. Val av civilingenjör 
Gustav Westling uppmanar att nominera folk till civilingenjör 

 
7.19. Val av sexmästeriet 

Inga sökande. 
Gustav Westling öppnar upp för fri nominering. 
Tobias Engwall nominerar Simon Stenberg. 
Simon Stenberg godtar ej. 
Simon Stenberg nominerar Tobias Engwall. 
Tobias Engwall godtar ej. 
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Simon Stenberg nominerar Malte Eriksson. 
Malte Eriksson godtar ej. 
Henrik Larsson nominerar Emelie Skantz. 
Emelie Skantz godtar ej. 
Arvid Svenson nominerar Lovisa Suurwee. 
Lovisa Suurwee godtar ej. 
Lovisa Suurwee nominerar Benjamin Radonné. 
Benjamin Radonné godtar ej. 
Gustav Westling yrkar på att bordlägga valet till nästkommande SM. 
 
SM beslutade  
att  bifalla yrkandet  
 
Med ett rungande ja! 
 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

9. Kontroll av antalet närvarande 
49 närvarande, varav 49 röstberättigade. 
 

10. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 00:22. 
SM sjöng hela M starkt och vackert. 
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_______________________                                                                __________________________ 
Gustav Westling, mötesordförande                                                        Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________                                                                __________________________ 
Jonathan Frahm, justerare                                                                      Tilda Byrstedt, justerare 
 


