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1 Formalia 
1.1 Mötets öppnande 

Talman Fredrik Engstedt öppnar mötet kl. 18.08.  

1.2 Mötets behöriga utlysande   Bilaga 2 
Kallelse utgick torsdagen den 6 november, i enlighet med stadgan.  

KF beslutar 
att anse mötet behörigt utlyst.  

1.3 Anmälda förhinder 
Sara Carlén (B), Alexander Engström (Dr), Märta Syberg (Dr), Frida Halfvar-
son (F),  Linda Hillmering (M), Therese Persson (M) har anmält förhinder.  

Kårfullmäktigesammanträde # 4 08/09 
Datum: 2008-12-04 
Tid: 18.08 – 21.47 
Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen 
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1.4 Justering av röstlängd 
Röstlängden justeras enligt ovan, det finns 36 röstberättigade närvarande.  

1.5 Adjungeringar  
Det föreslås att Claes af Burén och Hugo Fredriksson adjungeras med yttran-
derätt under hela mötet.  

KF beslutar 
att adjungera Claes af Burén och Hugo Fredriksson med yttranderätt un-

der hela mötet.  

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 
Per Pettersson (MEDIA) och Anders Beijer Lundberg (S) nomineras.  

KF beslutar  
att välja Per Pettersson och Anders Beijer Lundberg till justerare tillika 

rösträknare.  

1.7 Fastställande av föredragningslista Bilaga 1 
KF beslutar 

att fastställa föredragningslistan utan ändringar.  

1.8 Val av vice mötesordförande  
KF beslutar 

att välja Frej Naimi-Akbar till vice mötesordförande.  

1.9 Föregående protokoll 0708-KF-06, 0809-KF-03   
Inga protokoll föreligger för behandling.  

1.10 Entlediganden     
 Inga entlediganden föreligger.  

1.11 Granskning av valnämndsprotokoll Bilaga 3-7 
Inkomna valnämndsprotokoll från Open (bilaga 3), IsH (bilaga 4, 5, 6).  

KF beslutar 
att godkänna protokollet från Open.  

Per Pettersson inkommer med en protokollsanteckning, bilaga 7  

”Dagens granskning av valnämndsprotokollen påvisar att det fortfarande finns stora brister i 
rutinerna beträffande val till kårfullmäktige. Valnämndens valda representanter förefaller 
inte ha koll på de regleringar som finns och man kan ifrågasätta huruvida de personer som 
väljs till valnämnden känner sig motiverade inför uppdraget.  
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Det vore önskvärt att KF, talmanspresidiet och kårens ledning tog en mer aktiv roll i att 
styra upp verksamheten och få en väl fungerande valnämnd.” 
KF beslutar 

att godkänna protokollen från IsH.  

2 Rapporter 
2.1 Kanslichefen      

Den nya kanslichefen Marianne Fridborn presenterar sig.   

2.2 Osqledaren     Bilaga 8  
Sara är inte närvarande.  

2.3 Armada     Bilaga 9  
Niklas är inte närvarande.  

2.4 Näringslivsansvarig   Bilaga 10  
Peter berättar om processen med eventuell sponsring från Fortum.  

2.5 Nobel Night Cap    
Robert förklarar hur inbjudningsurvalet har gått till.  

2.6 International Student Service   
Oguzhans rapport har ej kommit med i handlingar, föredras muntligt.  

2.7 Programgruppen   Bilaga 11 
Patriq tillägger att en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för nästa tenta-
pub är inlämnat.  

2.8 Studiesocialt ansvariga    Bilaga 12 
Frida tillägger att svaren på mottagningsenkäten är under behandling.  

2.9 Utbildningsansvariga    Bilaga 13 
Linus är inte närvarande, Johan rapporterar.  

Inget att tillägga.  

2.10 Vice kårordförande   Bilaga 14 
Förhandlingar förs med Amica för att lösa tillståndsfrågan.  

2.11 Kårordförande    Bilaga 15 
Christine rapporterar att Universitetsstyrelsen har beslutat att det i KTH:s ut-
vecklingsplan står som mål att avskaffa datasalarna; detta trots idoga protester 
från studentrepresentationen. Positivt är dock att man har lyckats få in skriv-
ningar om pedagogisk utveckling.   
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2.12 Kårstyrelsen     Bilaga 16 
På fråga: Styrelsen har diskuterat vårens centrala regeringspropositioner.  

2.13 Sektionerna 
Inget att tillägga.  

3 Bordlagda ärenden 
3.1 Val av sakrevisor 08/09 

Inga kandidater finns.  

KF beslutar  
att bordlägga punkten.  

3.2 Val av valnämnd IsT och Open 
Josefin Grimfelt (Open) nomineras.  

KF beslutar  
att välja Josefin Grimfelt (Open) till valnämnden.  

att bordlägga resterande val.  

 Punkten återöppnades senare.  

3.3 Val av ISS ordförande 2009   Bilaga 17 
Kandidaten presenterar sig och svarar på frågor från fullmäktige.  

Valberedningen presenterar sin beredning av valet.  

Frågan öppnas för debatt.  

KF beslutar  
att välja Hernan Martinez till ISS ordförande 2009.  

Möte ajournerades för middag 19.07 – 20.03 

4 Propositioner 
4.1 Upphörande av representation i CSN:s samrådsgrupp 

Bilaga 18 
Per Stånge (KS) presenterar propositionen.  

Kårstyrelsen hemställer hos fullmäktige att besluta, bilaga 18 

att  införa nedanstående förändring i THS reglemente § 4.3, andra stycket 

Kårfullmäktige väljer efter nominering från kårstyrelsen ledamöterna i följande organ: 
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Universitetsstyrelsen 
Fakultetsnämnden 
Disciplinnämnden 

Frågan öppnas för debatt.  

KF beslutar  
att  införa nedanstående förändring i THS reglemente § 4.3, andra stycket 

Kårfullmäktige väljer efter nominering från kårstyrelsen ledamöterna i följande organ: 
Universitetsstyrelsen 
Fakultetsnämnden 
Disciplinnämnden 

4.2 Inrättande av föreningsråd  Bilaga 19 
Per Stånge (KS) presenterar propositionen.  

Kårstyrelsen hemställer hos fullmäktige att besluta, bilaga 19 

att  införa nedanstående förändring i THS reglemente § 6 

THS har ett flertal råd som utgör en naturlig mötesplats för förtroendevalda och med-
lemmar med intresse inom olika sakområden. Råden ska vid behov användas som re-
missinstans för kårfullmäktige och kårstyrelsen. 
Rådets sammansättning, verksamhet och budget beslutas av kårfullmäktige. Vem som 
är ordförande för respektive råd ska beslutas av ledningsgruppen då dessa arbetsförde-
lar. 
Råd instiftas och upplöses av kårfullmäktige till vilka rådens verksamhet ska rappor-
teras. 
THS Råd är följande: 
Ordföranderådet 
Utbildningsrådet 
Studiemiljörådet 
Mottagningsrådet 
Arbetsmarknadsrådet 
Internationella rådet 
Idrottsrådet 
Jämlikhetsrådet 
Redaktionsrådet 
Ortsektionsrådet 
Informationsrådet 
Pubmästarrådet 
Ekonomirådet  
Föreningsrådet 

Frågan öppnas för debatt.  
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KF beslutar  
att  införa nedanstående förändring i THS reglemente § 6 

THS har ett flertal råd som utgör en naturlig mötesplats för förtroendevalda och med-
lemmar med intresse inom olika sakområden. Råden ska vid behov användas som re-
missinstans för kårfullmäktige och kårstyrelsen. 
Rådets sammansättning, verksamhet och budget beslutas av kårfullmäktige. Vem som 
är ordförande för respektive råd ska beslutas av ledningsgruppen då dessa arbetsförde-
lar. 
Råd instiftas och upplöses av kårfullmäktige till vilka rådens verksamhet ska rappor-
teras. 
THS Råd är följande: 
Ordföranderådet 
Utbildningsrådet 
Studiemiljörådet 
Mottagningsrådet 
Arbetsmarknadsrådet 
Internationella rådet 
Idrottsrådet 
Jämlikhetsrådet 
Redaktionsrådet 
Ortsektionsrådet 
Informationsrådet 
Pubmästarrådet 
Ekonomirådet  
Föreningsrådet 

4.3 Benämning på ledningsgruppen  Bilaga 20 
Per Stånge (KS) presenterar propositionen.  

Kårstyrelsen hemställer hos fullmäktige att besluta, bilaga 20 

att  i THS reglemente för benämningen ”funktionärsgruppen” i varje fall 
utbyta denna mot ”ledningsgruppen”. 

Frågan öppnas för debatt.  

KF beslutar  
att i THS reglemente för benämningen ”funktionärsgruppen” i varje fall 

utbyta denna mot ”ledningsgruppen”. 

5 Motioner 
5.1 Motion om ljudupptagningar Bilaga 21, 22 



 

 

 

 

SIDA  7 (13)

Motionären är inte närvarande, Tobias Porserud-Årling (K) presenterar motio-
nen.  

Pontus Nordgren (K) yrkar, bilaga 21 

att Kåren trycker på KTH i denna fråga och ser till att vi, som en teknolo-
gisk högskola som uppger dig ligga i framkanten, också gör som ett av 
våra ”storasyskon” MIT och spelar in alla föreläsningar. 

Dag Lindbo (KS) presenterar kårstyrelsens beredning av ärendet.  

Kårstyrelsen yrkar, bilaga 22 

att motionen avslås.  

Frågan öppnas för debatt.  

Byte av mötesordförande. Frej Naimi-Akbar är tjänstgörande talman.  
KF beslutar  

att avslå motionen.  

5.2 Motion om sektionsbildning Bilaga 23-28 
Emma Sjöberg presenterar sin motion.  

Emma Sjöberg yrkar, bilaga 23 

att  THS Kårfullmäktige godkänner sektionen för Medicinsk informatik 
och Teknik som en studentsektion under THS. 

att  THS Kårfullmäktige godkänner namnet “Sektionen för Medicinsk In-
formatik och Teknik” som sektionsnamn för den sektion som innefat-
tar de medicintekniska utbildningarna inom KTH. 

att  THS Kårfullmäktige godkänner förkortningen MiT som sektionsför-
kortning för den sektion som innefattar de medicintekniska utbildning-
arna inom KTH. 

att  de THS medlemmar som i dagsläget studerar vid ovanstående pro-
gram från och med årsskiftet överflyttas från Ingenjörssektionen Han-
inge till Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik (MiT) 

att  de nya KTH-studenter som påbörjar medicintekniska studier från 
2009 och framåt tillhör sektionen för Medicinsk informatik och Teknik 
(MiT). 

att  THS Kårfullmäktige godkänner [bifogad bild] som symbol för Sektio-
nen för Medicinsk informatik och Teknik (MiT). 

att   THS Kårfullmäktige godkänner turkos som sektionsfärg för Sektio-
nen för Medicinsk informatik och Teknik (MiT). 

att  THS godkänner bifogade stadgar som stadgar för Sektionen för Medi-
cinsk informatik och Teknik (MiT) 
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Joakim Lundblad (KS) presenterar kårstyrelsens beredning av ärendet.  

Kårstyrelsen yrkar, bilaga 24 

att Kårfullmäktige godkänner bildandet av sektionen för Medicinsk infor-
matik och Teknik som en medlemsektion i THS, omfattande studenter 
från civilingenjörsprogrammet i Medicinsk Teknik, kandidatprogram-
met i Medicinsk Teknik, högskoleingenjörsprogrammet i Medicinsk 
Teknik, magisterprogrammet i Medicinsk Teknik och masterprogram-
met i Medicinsk Teknik.  

att studenter från ovan nämnda program överförs till den nybildade sek-
tionen från och med årsskiftet 2008/2009.  

att kårfullmäktige fastställer förkortning och färg(er) för den nybildade 
sektionen.  

att följande tillägg görs till THS Reglemente under 5.3 

Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik 
Verksamhetsår: 1 maj till 30 april 

att beslutet anses omedelbart justerat.  

Marcus Mellin presenterar sin följdmotion.  

Marcus Mellin yrkar, bilaga 25 

att THS Kårfullmäktige godkänner ljusblå som sektionsfärg för Sektionen 
för Medicinsk informatik och Teknik (MiT).  

att THS Kårfullmäktige, i händelse av att ljusblå ej godkänns, godkänner 
olivgrön som sektionsfärg för sektionsfärg för Sektionen för Medicinsk 
informatik och Teknik (MiT).  

att THS Kårfullmäktige, i händelse av att olivgrön ej godkänns, godkänner 
röd/vit som sektionsfärg för sektionsfärg för Sektionen för Medicinsk 
informatik och Teknik (MiT).  

att THS Kårfullmäktige, i händelse av att röd/vit ej godkänns, godkänner 
turkos som sektionsfärg för sektionsfärg för Sektionen för Medicinsk 
informatik och Teknik (MiT).  

att THS Kårfullmäktige, i händelse av att turkos ej godkänns, godkänner 
svart/vit-zebrarandigt som sektionsfärg för sektionsfärg för Sektionen 
för Medicinsk informatik och Teknik (MiT).  

att THS Kårfullmäktige, i händelse av att svart/vit-zebrarandigt ej god-
känns, godkänner beige som sektionsfärg för sektionsfärg för Sektio-
nen för Medicinsk informatik och Teknik (MiT).  

Emma Sjöberg jämkar sin motion med styrelsens förslag.  

Anders Beijer-Lundberg (S) yrkar, bilaga 26 
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att THS Kårfullmäktige godkänner bifogad bild som symbol för Sektionen 
för medicinsk informatik och teknik.  

Frågan öppnas för debatt.  

Per Pettersson (MEDIA) yrkar, bilaga 27 

att MiT åläggs att inkomma med NCS-kod(er) till sin(a) sektionsfärg(er) till 
nästa KF.  

Per Stånge (KS) yrkar, bilaga 28 

att den 4:e att-satsen i den sammanjämkade motionen (se styrelsens svar) 
stryks och ersätts med exakt samma att-sats med tillägget (MiT) efter 
sektionens namn i reglementet.  

Talman föreslår följande proposition:  

Per Stånges ändringsyrkande ställs mot avslag.  
Det jämkade förslaget ställs mot avslag 
Beslut fattas om färg 
Anders yrkande ställs mot avslag 
Per Pettersson yrkande ställs mot avslag 

KF beslutar  
att bifalla Per Stånges ändringsyrkandet.  

att bifalla det jämkade förslaget.  

att godkänna ljusblå som sektionsfärg för Sektionen för Medicinsk infor-
matik och Teknik (MiT).  

att avslå Anders yrkande.  

att bifalla Per Petterssons yrkande.  

5.3 Motion om sammanslagning  Bilaga 29-32 
Patrik Kosonen (ME), Henrik Olsson (IT) presenterar sin motion.  

Patrik Kosonen, Henrik Olsson yrkar, bilaga 29 

att 5.3.12 och 5.3.16 stryks ur THS reglemente. 

att fullmäktige beslutar om sektionens namn och förkortning som ett av 
alternativen nedan med prioritering i den ordning de står: 

1) Sektionen för Informations‐ och Nanoteknik med förkortningen IN 
eller Z. 
2) Sektionen för Nano‐ och Informationsteknik med förkortningen NI 
eller NAIN. 
3) Sektionen för Informations‐ och Kommunikationsteknik med för-
kortningen IK eller IKT. 
4) Sektionen för Cyberteknik med förkortningen C eller Z. 
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att fullmäktige beslutar om sektionens färg så som ett av alternativen ned-
an med prioritering i den ordning de står: 

1) Kiselblå HEX‐kod #708090 NCS S 4020‐R90B 
2) Khaki HEX‐kod #C3B091 NCS S 2010‐Y20R 
3) Persika HEX‐kod #FF6666 NCS S 1070‐Y90R 
4) Limegrön och Laserviolett (nuvarande färger för sektionen för mik-
roelektronik och sektionen för informationsteknik). 

att ett nytt stycke förs in under 5.3 

<Sektionens namn och förkortning> 
Verksamhetsår: 1 januari till 31 december. 
Sammansättning: studerande vid civilingenjörsprogrammet för Mikroelektronik och 
informationsteknik samt och magisterprogrammen i photonics, nanoelectronics, soft-
ware engineering of distributed systems, internetworking, interactive systems enginee-
ring, information and communication system security samt system on chip design och 
kandidatprogrammet i informations‐ och kommunikationsteknik. 
Sektionsfärg: <Sektionens färg>. 
Där <Sektionens namn och förkortning > ersätts med av KF beslutat 
namn och förkortning och <Sektionens färg> ersätts med av KF be-
slutad färg. 

att omedelbart justera föreslagna ändringar. 

Joakim Lundblad (KS) presenterar kårstyrelsens beredning av ärendet.  

Kårstyrelsen yrkar, bilaga 30 

att bifalla att-sats 1,4 och 5.  

att bifalla att-sats 2 utan åsikt beträffande prioritering av föreslagna alter-
nativ till namn och förkortning. 

att bifalla att-sats 3 utan åsikt beträffande prioritering av föreslagna alter-
nativ till sektionens färg. 

Frågan öppnas för debatt.  

Pärham Fazelzadeh Hashemi (D) yrkar, bilaga 31 

att sektionen ges namnet ”Sajberdesign” och bokstavsförkortningen Z.  

Pärham Fazelzadeh Hashemi yrkar, bilaga 32 

att sektionen ges namnet Sektionen för Informations- och Megateknik, 
med förkortningen Z.  

Byte av mötesordförande. Fredrik Engstedt är tjänstgörande talman. 
Talman föreslår följande propositionsordning:  
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Sektionsnamnen ställs mot varandra i kontrapropositionsordning.  
De respektive förkortningsalternativen ställs mot varandra.  
Färgerna ställs mot var och en mot avslag i prioritetsordning enligt motionen.  
Det framvaskade förslaget ställs mot avslag.  

KF beslutar  
att 5.3.12 och 5.3.16 stryks ur THS reglemente. 

att ett nytt stycke förs in under 5.3 

Sektionen för Informations‐ och Nanoteknik (IN) 
Verksamhetsår: 1 januari till 31 december. 
Sammansättning: studerande vid civilingenjörsprogrammet för Mikroelektronik och 
informationsteknik samt och magisterprogrammen i photonics, nanoelectronics, soft-
ware engineering of distributed systems, internetworking, interactive systems enginee-
ring, information and communication system security samt system on chip design och 
kandidatprogrammet i informations‐ och kommunikationsteknik. 

Sektionsfärg: Kiselblå HEX‐kod #708090 NCS S 4020‐R90B 
att betrakta beslutet omedelbart justerat. 

5.4 Motion angående datasektionens verksamhetsår  
Bilaga 33, 34 
David Björklund (D) presenterar sin motion.  

David Björklund yrkar, bilaga 33  

att i reglementet punkt §5.3.4 Datasektionen (D) ersätta ”Verksamhetsår: 
1 juli till 30 juni.” med ”Verksamhetsår: 1 januari till 31 december.” 

Frej Naimi-Akbar (KS) presenterar kårstyrelsens beredning av ärendet.  

Kårstyrelsen yrkar, bilaga 34 

att motionen bifalles 

Frågan öppnas för debatt.  

KF beslutar  
att i reglementet punkt §5.3.4 Datasektionen (D) ersätta ”Verksamhetsår: 

1 juli till 30 juni.” med ”Verksamhetsår: 1 januari till 31 december.” 

6 Övriga ärenden 
6.1 Övriga frågor 
6.1.1 THS åsiktsdokument – diskussionspunkt   Bilaga 35 

Dag Lindbo (KS) önskar diskutera THS åsiktsdokument, bilaga 35 
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Kårfullmäktige diskuterar ärendet.  

KF beslutar  
att återöppna 3.2 Val av valnämnd IsT och Open 

3.2 Val av valnämnd IsT och Open 
Wilhelm Lilliestråle (IsT) nomineras.  

KF beslutar  
att välja Wilhelm Lilliestråle (IsT) till valnämnden.  

6.2 Nästa möte 
KF 5 kommer att hållas kl. 18.00 torsdagen den 12 januari 2009 i L1, KTH 
Campus Valhallavägen. 

7 Mötets högtidliga avslutande 
Talman förklarar med vederbörlig högtidlighet mötet avslutat kl. 21.47 
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