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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 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Lynn Johansson         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 Märta Ransjö Zander till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Emma Evergren till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare  utse Lynn Johansson och Alfred Berg 

till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Emil Andreasson Emma Evergren, 

Emilia Friberg, Hugo Eriksson, Isak 
Jonasson, , Isak Lindberg, Jenny de 
Bruin, Märta Ransjö Zander, 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 med tillägget 
beslut om lamineringsmaskin 

 
7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	 	

§ 2.  Beslut 
 

1. Ebba Knutsson  
yrkar 

att sektionen ska köpa in en lamineringsmaskin samt lamineringspapper till ett värde av 
379 kr 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att sektionen ska köpa in en lamineringsmaskin samt lamineringspapper till ett värde av 
379 kr. 
 
   

	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Lamineringsmaskin 
Ett utskott har köpt in en lamineringsmaskin trots att det inte riktigt var nödvändigt 
då kåren har en som sektionen får låna. Men eftersom det var och har varit väldigt 
svårt att få tag i denna så beslutade utskottet att köpa en som användes till deras 
event. Sebastian tycker att det skulle krävas styrelsebeslut innan denna köptes in så 
styret tog beslut om det i efterhand på detta möte. Han uppmanade även nya styret 
att se över riktlinjer för utskottens inköp under nästa läsår så att det inte blir 
missförstånd i framtiden. Utskottet gick plus på eventet så lamineringsmaskinen var 
inom budgetens ramar och kan täckas av sponsringspengar. 

 
2. Problem med hemsidan 

Det är problem med sektionens hemsida. Många länkar har slutat fungera så flera av 
dokumenten kan inte längre öppnas. Detta innebär onödigt extraarbete för Lynn då 
hon behöver ladda upp samma dokument flera gånger. Hon tycker att detta borde 
tas itu med och helst lösas innan nya styret går på. Hanna ska prata med PR men 
eftersom det är tentaperiod kommer det antagligen dröja innan det här tas tag i.  
 

3. Ny försäkring till sektionskameran 
Nuvarande försäkring på sektionskameran går ut 30 juni, den behöver därmed 
försäkras om till nästa år. Ebba ska gå igenom försäkringar och deras villkor med 
Hanna, Olivia och Isak. De ska även ta fram en plan inför nästa år. 
 

4. Studiestart 
Nolleperioden är fortfarande oklar. Men på fredag är det Ordfrad möte samt möte 
med ETS, så förhoppningsvis kommer det mer information då. Sebastian kommer 
uppdatera styrelsen på Slack efter mötet med eventuell information som rör Nolle-p 
och studiestarten. 
 

5. Evenemang 
I-drotts event blev väldigt oklart, det uppstod bland annat många frågetecken kring 
budget och hur PR skulle arbeta. För att undvika oklarheter i framtiden kring event 
vill Sebastien att nya styrelsen sätter upp mallar för vad som gäller för att arrangera 
event. 
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6. Aktiva medlemmar 
Flera utskott har inte fyllt i vilka medlemmar som är aktiva på listan för aktiva. 
Därför uppmanas utskottsansvariga att kika på listan och se vilka utskott som inte 
har fyllt i och därefter påminna dessa.  
 

7. Trello 
Alla styrelsemedlemmar har inte börjat använda Trello än. Sebastian vill att alla ska 
logga in börja använda detta nu. 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1.  Information om I-drotts event 
Eftersom det inte var många som kom på I-drotts event valde det att ställa in det 
planerade eventet och spela fotboll utomhus istället. Hugoh vet inte hur de gjorde 
med sin budget och om handsprit etc köptes in.  

  
§ 5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.XX.XX kl. 18.00 i A3101a 

 
2. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


