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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 Max Fahlström 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. Investering LCM 
LCM har investerat 4 aktier i Skistar. Till följd av corona sänktes kursen så LCM 
ansåg att det var väldigt bra köpläge. På kort sikt kan aktien vara skakig men de tror 
den kan var gynnsam på lång sikt. I dagsläget har aktien stigit med 7% sedan inköp.  
 

2. Arbetsmarknadskatalogen-priser 
Jenny undrade om man kommer behöva ändra priserna i arbetsmarknadskatalogen 
för att stämma överens med kostnaderna för ICase i Luleå nästa år. Vi sa att vi inte 
ska ändra i arbetsmarknadskatalogen för det eventet eftersom det är unikt.  
 
Case undrade också hur de ska ta betalt för ICase när det är i Luleå, Emil sa att de 
borde kolla i tidigare budgetar för att där se hur de gjort tidigare.  
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3. Marknadsföring rekrytering/upplägg rekrytering 

Orförande för valberedning undrade om vi visste några som var intresserade av 
valberedningen från andra årskurser, vi ska höra av oss till henne om vi vet någon.  
 
Vi ska börja rekrytera till styrelsen första februari, tills dess ska postbeskrivningarna 
för styrelsen vara uppdaterade på hemsidan. Vi sa också att vi ska ha en veckas 
Instagram takeover mellan 20-28 januari för att marknadsföra posterna där alla har 
en dag var. Vi ska också göra en taggfilm, idéer bollades och vi kom fram till att det 
ska vara någon lite seriösare tolkning av introt till serien vänner. Emma ska höra 
med Print vad de har för riktlinjer kring film och redigering åt andra sektioner.  
 
Vi bestämde att ett öppet styrelsemöte ska hållas den 27 april där utskottsordförande 
som inte är förtroendevalda väljs in.  

 
4. Datum kvartalsmöte & I-konf 

Lund undrade om vi kan skjuta på I-konfen för att förhoppningsvis kunna ha den på 
plats. Märta undrade hur vi såg på det och vi var överlag positiva till att skjuta på det, 
så länge det inte skjuts på för mycket. Vi vill att den ska vara innan 11 april för att få 
användning av I-konfen.  
 
Kvartalsmötet ska vara den 21 januari, utskottsansvariga ska gå ut med datum till 
sina utskott.    
 

 
 

§ 3.  Övriga frågor 

 
1. Salstenta 

Det ska vara salstenta i flera kurser, vilket många inte känner sig bekväma med. 
Enligt ETS är det kåren som ska driva den frågan. Jenny har redan diskuterat 
det med kåren och enligt dem är det upp till skolan hur tentorna hålls. Emilia 
ska ha möte med ETS på fredag och ska då ta upp det här, Jenny ska också 
diskutera det här vidare med kåren och försöka följa med på Emilias möte.  
 

2. Uppföljning projekt  
Märta ville att vi skulle gå igenom våra projekt. 
Filstruktur: Det är igång, har dock inte kommit så långt.  
TKL-sponsring: Inröstad och klar.  
Mötestruktur: Påbörjad och går bra.  
Mervärdesprojekt: Emilia vill gärna skjuta på det här till nästa år.  
 

3. Motivation 
Motivationen blir lägre när vi inte teambuildar eller ses längre. Märta vill att vi 
ska fundera på vad vi kan göra för att höja motivationen. Som att komma in 
några minuter tidigt till styrelsemötet för att snacka lite extra eller liknande.  
 

  
§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.12.15 kl. 17.00 på Zoom 
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1. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


