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§ 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 Lynn Johansson till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare  utse Max Broström och Ebba 

Knutsson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Emil Andreasson, Emilia Friberg, 

Hugo Eriksson, Isak Jonasson, Jenny 
de Bruin, Märta Ransjö Zander, 
Antonia Jacobsson, Emil Bewig, 
Emma Evergren och Olivia Svensson 
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. Antonia Jacobsson 
yrkar 

att välja Emil Bewig till Ordförande för Igloon under mandatperioden 20.07.01-
21.06.30. 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja Emil Bewig till Ordförande för Igloon under mandatperioden 20.07.01-
21.06.30. 
 

 
§ 3.  Diskussioner  

 
1. Förråd i D-huset 

Det har blivit fel i kommunikationen med skolan då de trodde vi hade två förråd. 
Detta stämmer ej utan endast Idesix har förråd i D-huset. Detta ska tömmas 15 maj.  
 

2. U-konf 
Utskottsordförande är intresserade av en U-konf. Alla utskottsordförande och 
efterträdare ska delta. U-konf kommer hållas 20 maj 18-21 bestående av tre 
workshops. Det är viktigt att samtliga hjälps åt med att ta fram frågor till U-konfen 
då det är mindre än en vecka tills det äger rum. Max skickar ut arbetsuppgifter med 
deadlines. 
 

3. Framtida utskottsordförande för ESTIEM och Igloon 
Ordförande för Igloon är nu bestämd. ESTIEM har möte på onsdag för att höra om 
någon är intresserad av att ta sig an rollen som utskottsordförande. De meddelar 
Hugoh på torsdag huruvida de hittat en utskottsordförande eller ej. 
 

4. Marknadsföring ESTIEM 
ESTIEM anser sig behöva mer marknadsföring och vill därför synas mer på sociala 
medier. Fördelaktigt för de sociala utskotten är att de har egna facebook-sidor där de 
kan marknadsföra sig själva. Det kan vara bra om Hugoh påminner om dessa sidor.  
 

5. Policys 
Näringslivsutskotten har börjat skriva policys och de undrar vad nästa steg är. För 
ökad kvalitet kan de vara bra att de går via styrelsen och Senior Advisory Board för 
revidering innan de presenteras inför årsmötet. 
 

6. Information från ETS 
Alfred och Emilia har varit på möte med ETS. Sektionen har fått beröm för hur vi 
hanterat Coivd-19. Ytterligare har de diskuterat distanstentamen och som det ser ut 
nu är det stor sannolikhet att det kommer vara distanstentamen även i augusti. De 
har även diskuterat NPG och skolan ska i bästa mån hjälpa kåren med 
nollningsperioden. ETS vill veta hur studenter mår under distansundervisningen och 
för att öka välmående så ska de införa jourtider för lärarna så de ska vara tillgängliga 
för frågor från studenter.  
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7. Profilprodukter 
Idesix märkena är slut och nya behövs beställas. Övriga profilprodukter bör 
inventeras inför bokslut men även för att säkerställa att inte mer behövs beställas. 
 

8. Styrelsekläder för verksamhetsåret 2020/2021 
Sektionströjor inför nästa verksamhetsår behövs beställas men då det inte finns 
någon ordförande för ESTIEM i dagsläget bör de vänta med beställningen. 
Fördelaktigt är att förbereda allt och sen när en ordförande är invald så beställer 
man.  

 

§ 4.  Övriga frågor 

 
1. Information från Kåren 

Sektionen har fått information om att kårerna tillsammans har avsatt NPG 2020. 
Detta då de inte tänkt utanför boxen och försökt anpassa sig efter de rådande 
omständigheterna. Mer information kommer på fredag. Sebastian framförde att 
sektionen är intresserade av att genomföra Nolle-p om inte kåren har möjlighet.  
 

2. Online-event 
Hugoh försöker uppmuntra utskotten att göra något online-event men det är svårt 
att få igång intresset. Han får mer svar på torsdag. I-drott kommer dock hålla en 
Fifa-turnering.  
 

3. I-drotts evenemang  
Ebba undrar hur det kommer bli med sponsringsansökan för I-drott då de ska hålla 
ett evenemang med intäkter. Hugoh ber utskottet ställa upp en budget inför 
evenemanget.  
 

4. Handlingsplan  
Nya styrelsen skulle ha läst igenom handlingsplanen till detta mötet och ta upp 
eventuella funderingar. Emil menar på att det kan vara bra att göra ett Gant-schema 
för varje styrelsepost att se hur de kommer se ut för ansvariga. Det går även att se 
via trello och bör ingå i postspecifik-överlämning. I övrigt tycker de att den är bra 
gjord.  
 

5. LEI-nummer  
Ebba meddelar att ett LEI-nummer nu är fixat.  

 

  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.05.19 kl. 18.00 via Zoom 

 
6. Mötets avslutande    Sebastian Nylén förklarar mötet  

avslutat 


