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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 Emil Larsson och Anton Hurmavaara 

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. LCM investeringsunderlag 
LCM informerar att de har investerat drygt 200 kr i bolaget Bayn. Bolaget ligger inte 
helt i deras linje men de anser att det kan vara intressant att ha eftersom de tillverkar 
sockerfria produkter, vilket blir allt trendigare.  

 
2. ETS 

Emilia och Isak har haft ett möte där de såg över sponsringen från ETS. Den 
sponsringen som vi har fått in har gått till att täcka utgifterna från i våras och höstas 
så tyvärr finns det inga pengar kvar av denna sponsring som kan användas till 
framtida evenemang under 2020. Vi sa också att utskottsansvariga ska meddela sina 
utskottsordföranden att vi har fått in en summa av ETS men att det inte kommer gå 
att söka pengar därifrån eftersom hela sponsringen täckte tidigare kostnader.   
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3. Julkalendern 
Flera utskott tycker det är svårt att själva klippa ihop videos till julkalendern och 
hade därför velat ha hjälp från PR. Det kommer tyvärr inte vara möjligt eftersom det 
då blir för stor arbetsbelastning för PR då det är 24 inlägg som ska publiceras.  
 
Eftersom det inte är några utbildningar för PR är det i dagsläget bara ordförande 
som har kompetens för filmklippning vilket är ett problem inför framtiden. Vi sa att 
det kan vara bra om ordförande inkluderar filmredigering i sin överlämning.  

 

4. Föreläsning utanför utskottsområde 
Ett utskott har hittat en intressant föreläsare utanför utskottets område så de 
undrade hur de ska gå till väga för att få hit föreläsaren. Olivia föreslog att utskottet 
antingen kan samarbeta eller lägga över föreläsningen på ett annat utskott som 
ämnet passar bättre till eller att styrelsen kunde hjälpa till med den. Vi kom fram till 
att vi ska fråga utskottet om det sistnämnda är okej.  

 

5. Enkät näringsliv 
Hugo och Olle har gjort en enkät kopplade till näringslivet för att vi ska få en bättre 
bild på vad medlemmarna är intresserade av för företag. Hugo undrade hur vi ska 
skicka ut enkäten för att få så hög svarsfrekvens som möjligt och vi kom fram till att 
vi både ska skicka ut den via mejl och publicera den på Facebook.  

 
6. Välmående hemsidan 

Emma undrade vad Olivia och Jakob hade diskuterat kring att skapa en 
välmåendeflik på hemsidan och så undrade hon hur vi ska gå vidare med projektet. 
Vi kom fram till att Olivia ska höra med PR när de har möjlighet att programmera 
den fliken och så ska vi skapa ett innehåll till dess. 
 

7. Fortsättning från Brainstorm workshop 
Emma undrade om utskotten har spånat vidare något efter brainstorming-
workshopen. Utskottsansvariga informerade att de lägger sina ideér i julkalendern.    

 

§ 3.  Övriga frågor 

 
1. Valberedningen 

Isak undrade om ordförande hade fått inlogg till drive och om hon fått någon 
överlämning. Olivia berättade att hon ska hjälpa till med allt nu i början eftersom 
hon var med i valberedningen föregående år.    
 
Emilia undrade hur vi ska marknadsföra våra poster till SM3, Olivia tyckte att vi kan 
göra instagram takeovers och en video tillsammans med PR. Vi ska börja 
marknadsföra att ny styrelse sökes ungefär en månad innan SM3.  
 
Isak tog upp diskussionen om att omstrukturera valberedningen så att mer ansvar 
ligger på dem, eftersom en stor del av ansvaret över rekryteringen etc i dagsläget 
ligger på styrelsen. Olivia ska diskutera det med Hanna men det kan vara svårt att 
lägga mer ansvar på dem eftersom det generellt är svårt att rekrytera till 
valberedningen då de är ganska osynliga.  
 

2. Styrelsens julkalender 
Under lunchmötet igår diskuterade vi vad vi kunde göra som andra lucka i 
julkalendern. Då diskuterade vi att arrangera som en ”onsdagspub” på zoom med 
aktiviteter i breakoutrooms som musikquiz etc. Andra alternativ är att ha en 
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stegtävling, livebakning med frågestund. Vi kom inte fram till något så vi bordlade 
det till nästa veckas möte.  
 

3. Revisorbesök 
Isak och Märta har haft möte med revisorerna. De informerade att internrevisorn 
ska vara med under nästa styrelsemöte. 
 

4. Info tjejevent 
Märta och Olivia har haft ett möte idag med de andra I-skolorna om att skapa ett 
evenemang som får fler tjejer att söka Industriell ekonomi. Det ska hållas i slutet av 
februari och en alumn ska vara med från vardera skola, Hugo ska hitta en kvinnlig 
alumn. Vi ska skapa ett case som ska vara med på evenemanget.  
 

5. I-case 
Casegroup har fått info om att I-case kommer bli av antingen i Lund eller via 
distans. Vi har dock tagit bort resebidraget från budgeten eftersom det inte gick ihop 
ekonomiskt i år och sektionen kommer därför inte kunna betala för resan. Case 
undrade om det fanns annat sätt att söka sponsring på, Märta sa att de får söka från 
företag. 

  
§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.12.08 kl. 17.00 på Zoom 

 
6. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


