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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 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

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

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Märta Ransjö Zander till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Emma Evergren till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Emil Andreasson, Emma Evergren, 

Emilia Friberg, Hugo Eriksson, Isak 
Jonasson, Jenny de Bruin, Märta 
Ransjö Zander, och Olivia Svensson 
ges närvaro-, förslags- och 
yttranderätt till dagens möte 
    
   

5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   
med utskickat förslag 

 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	  

	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Ordförande ESTIEM 
Det är fortfarande ingen som visat intresse för att vara ordförande för ESTIEM 
nästa läsår. Nuvarande ordförande för ESTIEM ska fortsätta sköta de administrativa 
uppgifterna som krävs för att vara medlem i ESTIEM. Lynn uppmanar nya styret att 
fundera på lösningar till nästa år. 
 

2. Förråd 
Förrådet tömdes sista möjliga dag, vilket inte var optimalt. Hugoh ska skicka 
feedback till Idesix så deras framförhållning blir bättre i framtiden.  
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§ 3.  Övriga frågor 
 

1.  Fysiskt event 
Det är många frågor kring I-drotts kommande event då det är fysiskt. Styrelsen har 
inte fått info kring hur eventet kommer gå till och vart intäkterna ska gå. Det är 
viktigt att regeringens rekommendationer kring Covid-19 följs. Hugoh ska påminna 
dem om det samt be dem skicka en plan till styret om hur de ska följa 
rekommendationerna. Ebba ska be om budgeten för eventet. 
 

2. U-konf 
Det är viktigt att alla utskottsansvariga är med på U-konfen. Max uppmanar nya styret 
att lägga till diskussionsfrågor som kan vara givande. Isåfall ska de vara lämnade till 
Max senast klockan 08.00 imorgon.  

3. Policys 
Nya styret vill ta upp mer info kring utskottens policys på överlämningsmötet på 
torsdag. Hugo och Emil ska hålla i detta.  
 

4. Överlämning utskottsordförande 
Max ska fixa en Zoom-länk till torsdagens överlämningsmöte. Det blev ett 
missförstånd på föregående överlämningsmöte men det är löst nu.  

   
 
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.05.26 kl. 18.00 på Zoom. 

 
5. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


