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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 

    
 
§ 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. Adjungeringar XXX och XXX 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. Utvärdering LP1 
Vi gick ett varv där alla fick säga lite vad de tyckt om arbetet under LP1. Vi tyckte att 
vi har arbetat bra och förbättrats sedan läsperiodens början. Men att vi ska jobba på 
vår kontinuerliga överlämning så att den bli mer detaljerad till nästa år. Detta för att 
nästa års styrelse ska få bättre koll på deadlines etc. 

 
2. I-konf 

Märta berättade information inför fredagens I-konf och ville att vi skulle läsa igenom 
våra diskussionsfrågor och besvara nulägesfrågorna. Hon berättade även att 
datumen för nästa I-konf är bestämda. Den ska vara i Lund mellan 18-21 februari.   
 

3. Lunchföreläsning Braive 
Emma ville ha hjälp inför lunchföreläsningen med Braive nästa vecka. Olivia 
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kommer hjälpa till.  
 

4. Börja använda Bonsai 
För att vi ska kunna implementera Bonsai på bästa sätt tror Olivia att vi ska börja 
använda det i samband med ett större evenemang där man betalar för biljetten i 
appen, så att den måste nedladdas för att få tag på biljett. Alla håller med och vi kom 
överens om att avvakta till dess att ett större evenemang ska äga rum innan vi börjar 
implementera appen. Hon tog även upp att det är viktigt att Bonsai används under 
nästa nolle-p så de nya studenterna använder appen från start.  
 

5. Rekrytering SM2 
Vi behöver rekrytera en ordförande för valberedningen till SM2. För att hitta någon 
som vill ska vi publicera att vi söker på facebook. Emil, Olivia och Emilia ska även 
skicka ut detta till sina klasschatter. 
 
Eftersom två KF-ledamoter ska gå på exjobb nu behöver vi även få in två nya KF-
ledamoter. Märta ska först höra med nuvarande KF om de vill fortsätta vara under 
våren via distans. Olivia, Isak och Jenny ska ta ansvar för att intervjua de sökande till 
alla poster.   

 
6. Sektionens ekonomi 

Isak vill ha möte med utskottsansvariga och gå igenom budgeten. De ska ha möte 
9/11 kl 14.45. 
 

7. ETS & LCM lunchföreläsning, Sponsring 
Emilia berättade att det fortfarande är väldigt oklart med sponsring från ETS 
eftersom de håller på att omstruktureras. Pågrund av detta kommer tyvärr LCMs 
lunchföreläsning bli inställd/framflyttad eftersom de inte fått godkänd sponsring.  
 
Hugo hade en del frågor kring ICA-fonden. Emilia berättade att det är ganska 
krångligt med ICA-fonden men att hon har skrivit ihop ett dokument med alla krav 
så att utskotten enkelt ska kunna kunna följa sponsringsansökan. Han tyckte också 
att vissa krav var för att få godkänd sponsring var märkliga. Emilia kommer försöka 
förhandla fram ett nytt avtal med kårerna men det kommer bli en senare aktivitet.  
 

8. Kvartalsmöte 
Vi ska ha kvartalsmöte kl 16.30 nästa onsdag. Märta ska göra gruppindelningar, Isak 
ska fixa fika. Kvartalsmötet är främst till för att gå igenom hur arbetet har gått hittills 
samt att se hur budgeten ser ut. Märta vill att vi ska fundera på diskussionsfrågorna 
innan.  

 
9. ABF sammanställning föregående år 

Emilia informerar om att hon inte har fått in föregående års inrapporteringar till 
ABF. Hon ska kontakta de ansvariga från föregående år för att få in dem.  
 

10. Samarbete Stil Alpina 
Emilia informerar om att Stil Alpina är öppna för samarbete och att Åre-resan 
kommer bli av så länge det är möjligt. I samarbetet vill Stil Alpina att I-sektionen ska 
styra en sittning och sälja biljetter. Åreveckan kommer pågå mellan 16-21 januari. Vi 
ska fundera på hur vi vill organisera upp detta.  

 
11. Workshop med SAB 

På föregående mötet kom vi fram till att vi vill ha en workshop med SAB angående 
sociala medier och policys. Vi ska ha denna den 16/11 kl 16.30. Emma ska boka sal.  
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12. Julfesten 
Eftersom corona har ökat så pass mycket senaste tiden tog vi beslut om att inte 
anordna julfesten som vanligt i år. Vi ska istället baka och ha en adventsfika den 2a 
december mellan kl 10-15 i studenternas hus. Då får utskott droppa in närsomhelst 
under dagen.  

 
 

§ 3.  Övriga frågor 

 
1.  Musikhjälpen 

Alumni vet inte hur de ska göra med musikhjälps-sittningen och undrade hur 
styrelsen såg på sittningar under pandemin. Vi ansåg att det är okej med sittningar så 
länge riktlinjerna och restaurangens regler följs.  
 
Emma undrade hur samarbetet mellan I-skolorna kommer se ut i år kring 
musikhjälpen. Märta ska undersöka detta under nästa möte med I-rådet. Hon 
uppmanade även alla att fundera på om det finns något vi kan auktionera ut.  

  
§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.11.10 kl. 18.00 i A3024 

 
2. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


