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Närvarande: 
Märta Ransjö Zander N 
Emilia Friberg  N 
Emma Evergren  N 
Isak Jonasson  N 
Hugo Eriksson  N 
Jenny de Bruin  N 
Olivia Svensson  N 
Emil Andreasson  N 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
 
 
  

Märta Ransjö Zander             Emma Evergren    
Ordförande          Sekreterare 
 
 
 
 
 
       

Hugo Eriksson         Jenny de Bruin 
Justerare         Justerare 
 
    
 
 
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Märta Ransjö Zander 
 
1. Mötets öppnande      
      Märta Ransjö Zander 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 Hugo Eriksson och Jenny till 

protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar XXX och XXX ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
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7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  
handlingarna   

  
§ 2.  Beslut 
 

1. Isak Jonasson 
yrkar 

att införskaffa värdepapperstjänst BAS i Swedbank, där Isak Jonasson med 
personnummer xxxx-xx-xx är avtalstecknare 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att införskaffa värdepapperstjänst BAS i Swedbank, där Isak Jonasson med 
personnummer xxxx-xx-xx är avtalstecknare 
 
   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Märkesförsäljning på onsdag 
Isak och Olivia ska stå i Igloon och sälja märken under onsdagen. 
 

2. U-konf, u-konf kvällsaktivitet 
Emil och Hugo har gjort ett schema över U-konfen som ligger på Trello. Vi kom 
fram till två ytterligare diskussionspunkter som kan vara bra att ha med under U-
konfen. Dels en som handlar om kommunikation, vad utskottsordföranden tycker 
om dagens kommunikation mellan styrelse och utskottsordförande och hur den kan 
förbättras. Dels en diskussionspunkt som handlar om vad de tycker kan förbättras 
eller ändras inom sektionen. Vi tycker även att det är viktigt att U-konfen ska 
sammanfattas innan den är helt slut.  
 
Som kvällsaktivitet är planen att alla ska äta middag på Clarion. Emil och Hugo 
behöver veta ganska omgående vilka som ska delta på U-konfen för att kunna 
planera med mat etc. Emilia ska söka sponsring från ABF för U-konfen.  

 
3. Faktura från Olles för pubcrawl 

I vanliga fall brukar Idesix signera en faktura från Olles på plats under pubcrawl-
evenemanget men i år ska fakturan komma till sektionen istället. Emil informerade 
Isak om att denna faktura kommer komma.  

 
4. Igloon: nycklar, ovvemärke, t-shirts 

Emil fick tre funderingar från Igloon, för det första undrade dem om de kunde få en 
till nyckel till Igloon eftersom de i dagsläget bara har en. Märta ska ta reda på det. 
För det andra undrade de om de kan byta form på sitt märke. Det får dem göra men 
först behöver de kontakta PR för att se hur många märken som finns i dagsläget, om 
det inte är så många kvar kan de omforma märket. För det tredje så undrade de om 
det är okej att köpa t-shirts istället för tjocktröjor och det är helt okej.  

 
5. I-sektionen rapporterar till Utskottsordförande 

Isak undrar om vi ska införa ”styrelsen rapporterar” till utskottsordförnade så att de 
får bättre koll på vad styrelsen gör och diskuterar. Utskottsansvariga berättade att de 
redan informerar om detta under deras veckovisa möten med utskottsordföranden 
och att det därför inte är nödvändigt. De tyckte däremot att det kan vara bra att 
varje söndag skicka ut vad som händer i veckan till sina utskottsordföranden så att 
inget missas. Vi kom fram till att de ska börja göra detta samt att Märta ska testa att 
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skicka ut samma information till utskottsordföranden som skickas till SAB varannan 
vecka.  
 

6. I-mys 
Emma tar upp förslag om att utveckla I-mys. Att det istället arrangeras på en plats 
där man faktiskt kan sätta sig ner och möta vänner under lunchen istället för att 
stanna till en snabbis för kaffe. Det finns både för och nackdelar med det, den 
största nackdelen är att det kan komma mindre folk eftersom I-myset inte blir lika 
synligt. Men vi diskuterade att vi kan hålla I-mys vid Igloon, så kan man värma en 
matlåda och sätta sig ned. Överlag så ställde sig alla positivt till att testa att 
omstrukturera I-mys. 

 
7. Diskussion alkohol och droger 

En diskussion kring alkohol och droger hölls. 
 

8. Företag som erbjuder biljettjänst. 
Märta ska kontakta ett företag som vi har haft möte med innan och berätta att vi vill 
börja använda deras tjänst.  
 

9. Sociala medier för de sociala utskotten 
Sociala utskott vill starta upp egna konton på Instagram. Fördelar och nackdelar 
diskuterades under mötet. Det finns en del riktlinjer uppsatta idag som ska följas 
men de går att skriva om. Vi beslöt oss till sist för att sätta ihop en projektgrupp som 
ska spåna vidare på det här, den består av Emil, Olivia och Isak. Planen ska vara klar 
direkt efter I-konf. De ska även fråga Ordföranden för de sociala utskotten vad de 
mer exakt vill få ut och publicera på deras egna konton.  
 

10. Utformning av möten 
Märta har tagit fram förbättringspunkter till våra styrelsemöten eftersom de i 
dagsläget alltid är väldigt långa. Det här ska vi göra i framtiden: 
- Om det är en informationspunkt snarare än diskussionspunkt ska den skrivas i 

Slack istället.  
- Om det är diskussion som rör enstaka personer ska man ta upp det med den 

och inte under styrelsemötet. 
- Om man vet med sig att ens diskussionspunkt kan bli lång ska vi antingen sätta 

upp ett eget möte för den eller sätta en deadline för hur lång tid den får 
diskuteras. 

 
 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Cykelfest KF 
KF som röstas in under årsmötet är välkomna till cykelfesten.  
 

2. Sektionskläder 
Om man vill ha utskottlogga på rygg på sin sektionströja är det ganska hög 
schablonkostnad. Vi kom fram till att denna kostnad ska delas på alla som köper en 
tröja med utskottslogga. Tydligen var den exakta prisbilden lite oklar så Olivia ska 
dubbelkolla hur mycket tröjorna faktiskt kommer kosta. Hon informerade också att 
om vi påbörjar försäljningen av tröjor nu så kan de komma om ca 1,5 månad.  

 
3. Budget 

Det blev ett missförstånd i Alumnis budget vilket leder till att vi ska göra ett 
tilläggsyrkande under Sektionsmötet.  
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4. BryggerIet 
De ska börja brygga öl och undrar om de kommer få tillbaka pengar för utlägg. De 
kommer få tillbaka för utlägg. 
  

  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.10.07 kl. 17.00 i A3001 

 
5. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


