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Närvarande: 
Märta Ransjö Zander N 
Emilia Friberg  L 
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 
 
 
 
 
 
       

Emil Andreasson        Hugo Eriksson 
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 Emil Andreasson och Hugo 

Eriksson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Oskar Andreasson och David Lavner 

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. Emil Andreasson 
yrkar 

att finansiera inköp till Brygger-I-et på ett värde av 150 kr 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att finansiera inköp till Brygger-I-et på ett värde av 150 kr 

 
2. Märta Ransjö Zander 

yrkar 
att godkänna revideringen av styrdokument Senior Advisory Board 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att godkänna revideringen av styrdokument Senior Advisory Board 

  
 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Brygger-I-et 
Två medlemmar från Brygger-I-et var med på mötet, de berättade att de vill ha ett 
budgetmöte tillsammans med Emilia, Isak och Märta. De berättade även att de vill 
vara med på beställning av sektionskläder och därför vill ha uppdateringar när vi 
tänkte beställa.  
 

2. Cykelfesten 
Vi gjorde en snabb utvärdering av cykelfesten som var i helgen. Vi tyckte att det gick 
väldigt bra. Isak ska göra ett formulär som ska skickas ut till de som deltog för att få 
respons från dem också.  

 
3. Offert sektionskläder 

Olivia har fått en offert för sektionskläderna, de kommer kosta mellan 400-600kr. 
Hon ska lägga ut ett beställningsformulär i veckan som kommer vara öppet fram till 
nästa söndag. I beställningsformuläret ska det vara tydligt om man ska köpa utskotts 
eller sektionskläder. Olivia ska skicka ut formuläret till oss så att vi kan läsa igenom 
det innan det publiceras. 
 

4. Kommunicera kostnader utskott 
Emil tycker att vi ska förtydliga för utskottsordföranden att vi gärna ser att utskotten 
inte ligger på budgetgränsen när de planerar evenemang. Detta eftersom intäkterna 
inte är helt säkra i år.  
 

5. IZettles prebeat 
Idesix undrade om de kan få tillgång till 2 IZettles under försäljning av biljetter till 
Prebeat. Vi har flera så det kommer går bra.  
 

6. Riskanalys evenemang 
Märta tycker att utskotten ska göra en riskanalys inför deras framtida evenemang så 
att allt är genomtänkt och risken för smittspridning minskas. Hon ska göra ett 
dokument som vi ska läsa igenom. Vi kom fram till att vi anser att en riskanalys ska 
vara gjord av utskottet och skickad till styrelsen redan innan deras evenemang 
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publiceras. Märta ska även kolla med TKL vad de har för riktlinjer för slutna 
evenemang.  

 
7. Förbättringsarbete hemsidan  

PR-utskottet vill att alla utskott ska gå igenom hemsidan för att se om det finns 
saker att ändra. Utskottsansvariga ska vidarebefordra detta till sina utskott samt 
meddela att de ska ha gått igenom och skickat responsen till utskottsordförande för 
PR via Slack senast 25/10.  
 

8. TKL bonsai 
Emils utskott undrar om TKL kan stå för procentkostnaden för biljettförsäljningen 
som sker via bonsai. Märta tror inte att TKL kommer vilja lägga ut pengar för det. 
 

9. Bonsai Campus 
Märta informerar att Bonsai Campus är uppstartat nu och att vi därför ska börja 
använda det redan nu inför lunchföreläsningen med Braive samt under 
biljettföräljning till Pre-Beat.   
 

10. Rosa i-mys 
Vi diskuterade vad vi kan göra under I-mys för att stötta Rosa bandet och kom fram 
till att vi gör likadant som föregående år när de bjöd på rosa sockervadd och satte 
upp en swishskylt så man enkelt kan donera till rosa bandet om man vill det.   
 

11. I-konf 
Märta informerade att diskussionspunkterna inför I-konf håller på att göras klart, vi 
ska alla läsa igenom dessa samt diskutera dem under ett möte så att vi får 
gemensamma ståndpunkter. Vi ska ha möte om detta den 21/10 kl 17. 
 

12. Beerpong turnering 
Det är lite oklart event men Emil ska gå ut med info till sina utskott så får de avögra 
om det är något de vill göra. Vi kom fram till att vi i Styrelsen inte ska lägga tid på 
det i dagsläget.  

 
 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. U-konf 
Emil och Hugo är klara med planering, case och diskussionspunkter för U-konf. De 
vill att vi ska läsa igenom och komma med input. De vill också att Olivia och Jenny 
ska hjälpa till med utskottsspecifika diskussioner.  Det kommer bli middag på Allstar 
kl 18.30.  
 

2. SM1 
Vi fick en del respons på utskottspolicys av SAB så vi tänker att det kan vara bra att 
ha en workshop med dem där vi diskuterar och förbättrar utskottspolicys.  

  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.10.13 kl. 17.00 i A3024 

 
3. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  
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avslutat 


