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Närvarande: 
Sebastian Nylén  N 
Alfred Berg  N 
Lynn Johansson   N 
Ebba Knutsson  N 
Max Broström  N 
Josefine Blomqvist N 
Hanna Gertsson  N 
Hugoh Nykander  N 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
  
 
 
  

 
Sebastian Nylén   Emma Evergren    
Ordförande          Sekreterare 
 
 
 
 
 
               

 
Hugoh Nykander         Alfred Berg 
Justerare          Justerare 
    
 
 
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Sebastian Nylén 
 
1. Mötets öppnande      
      Sebastian Nylén förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Sebastian Nylén till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Emma Evergren till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare  utse Hugoh Nykander och Alfred 

Berg till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Emil Andreasson, Emma Evergren, 

Emilia Friberg, Hugo Eriksson, Isak 
Jonasson, Jenny de Bruin och Märta 
Ransjö Zander ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 
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6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   
med utskickat förslag 

 
7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna   
  

§ 2.  Beslut 
 

1. Sebastian Nylén  
yrkar  

att godkänna revideringen av dokumentet Riktlinjer för I-konferens. 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att godkänna revideringen av dokumentet Riktlinjer för I-konferens. 
   
 

2. Ebba Knutsson  
yrkar  

att korrigera sektionens bokförda medel på företagskontot med 5 426,90 kr samt på 
placeringskontot med 16 000 kr, med anledning av tidigare bokföringsfel.  

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att korrigera sektionens bokförda medel på företagskontot med 5 4296,90 kr samt på 
placeringskontot med 16 000 kr, med anledning av tidigare bokföringsfel.  
Med tilläggsyrkande: att ta kontakt med tidigare styrelser samt revisorer. Därtill ska 
sektionsmötet informeras.  
   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Budget 20/21 
Ebba presenterar budget för verksamhetsåret 20/21 som ska presenteras under 
sektionsmöte 4. I dagsläget går budgeten minus men då nästkommande styrelse har 
möjlighet att revidera vid senare skede ses inte detta som ett problem.   
 

2. Sektionsförråd 
Idesix förråd behöver vara utflyttat senast 15 maj. Hugoh ska påminna Idesix 
ordförande om detta. Sektionens förråd ska också vara utflyttat men det är inte akut 
och väntas med till efter sommaren.  
 

3. Plussning 
Flera har kunnat anmäla sig till många tentor. Även till de kurser som redan är 
godkända, därför undras det om plussningen kommit tillbaka. Josefine har försökt 
kontakta Teknologkåren för att få detta bekräftat. Det har varit svårt att få svar men 
Josefine ska fortsätta försöka kontakta dem. 
 

4. Välmående-enkäten 
Lynn vill att alla ska fylla i välmående-enkäten och uppmanar styrelsen att påminna 
sina utskott. Det är väldigt viktigt att få många svar. Den kommer ligga uppe i två 
veckor. 
 

5. I-konferens 
Sebastian informerar den nya styrelsen att nästa I-konferens kommer ske 5-8 
november i Lund.  
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6. Ny leverantör till profilprodukter 
Hanna tar upp möjligheten av att byta företag när det gäller sektionskläder. Hon har 
fått offert, ex; en zip hoodie kostar 503 kr exklusive moms och frakt. Sen fås 10% 
rabatt. Styrelsen var eniga om att det kan var dumt att byta i och med att kåren 
förhandlat fram ett avtal. Hanna ska inte tacka ja till att byta.   

 
 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Nya event  
Ebba anser att flera event inte riktigt har varit kontrollerade och att det är en del 
information hon inte fått. Det gör att det blir svårt för henne att bokföra när det dyker 
upp många nya event som hon inte har fått tillräcklig information om.  

 
2. NolleP-företag 

Fått nej till sponsring av företag i och med Covid-19. Diskuterar att kontakta nya 
företag som passar nollorna som målgrupp, alltså företag som kan gynna dem under 
studietiden. Max och Arbetsmarknadsutskottet ska jobba med det. 

 
  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Sebastian Nylén 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.04.28 kl. 16.30 på Zoom 

 
1. Mötets avslutande    Sebastian Nylén förklarar mötet  

avslutat 


