Minnesanteckningar 2020-12-15
Närvarande:
Märta Ransjö Zander
Emilia Friberg
Emma Evergren
Isak Jonasson
Hugo Eriksson
Jenny de Bruin
Olivia Svensson
Emil Andreasson
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
1. Mötets öppnande
Märta Ransjö Zander förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Märta Ransjö Zander till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Emma Evergren till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Emil Larsson och Lukas Broman 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

Diskussioner
1. Investeringsunderlag LCM
LCM visade upp hur det har gått med deras senaste inköp och hittills har alla gått
bra. De informerade också att de investerat 6 aktier i Elekta. Elekta är ett bolag som
är verksamma inom medicinteknik, mer specifikt strålbehandlingar. Bolaget är med i
largecap-listan och de anser att det ger en bra spridning på portföljen.
2. LCM podd
LCM har funderat på att starta upp en podcast så de undrade hur vi ställde oss till
det. Vi alla tycker att det hade varit väldigt roligt om de ville börja podda men vill
gärna ha mer information om vart det ska publiceras etc.
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3. Ordförande Brygger-I-et
Diskussioner om kommande inval till bryggeriet skedde, vi ska rösta in ordförande
så snart som möjligt.
4. Tal adventskalender
Emma undrade om vi skulle ha något jultal till julkalendern. Märta ska hålla talet och
det ska publiceras den 23dje december.
5. ETS
Hugo fick frågor om ETS sponsring på sitt senaste möte. Utskotten hade frågor
kring hur sponsringen hade fördelats och om det fanns pengar täcka kommande
evenemang. Historiskt har sponsringen från ETS varit tilldelad terminsvis men nu
har Sektionen fått en summa för att täcka hela 2020, alltså både våren och hösten.
Cirka 20.000 har gått till att täcka kostnader för våren och 35.000 till hösten. Olivia
gav på förslag att en lista skulle göras vilket ska ha som syfte att kartlägga vart
sponsringen har gått så att de kan visa upp för sina utskott så att alla hänger med.
Emilia och Isak ska ordna en sådan lista.
6. Revidering av grafisk profil
Den grafiska profilen som ligger på hemsidan är gammal så Olivia tycker att vi borde
revidera den samt att den efter revideringen bör röstas in under antingen ett
styrelsemöte eller sektionsmöte. Olivia ska höra med Jakob hur revideringen ska gå
till och när den ska göras.
7. Information till Valberedningen
Valberedningen undrar vilka egenskaper etc som vi söker i våra efterträdare, de vill
även ha en kort beskrivning av posterna. Olivia sa att det i vanliga fall brukar vara
kortare intervjuer med nuvarande styrelse för att få grepp om posterna och att det
finns material till detta på driven. Märta ska informera detta till valberedningen.
8. Projekt överlämning
Presidiet har börjat diskutera överlämningsprojektet. Förslaget är att presidiet driver
det men bollar med resten av styrelsen under styrelsemöten, alla tyckte att det lät
bra.
9. SAB
Märta berättade att SAB hade uppskattat den workshopen vi hade med dem
angående policys och sociala medier och att de gärna fortsätter hjälpa till när vi
behöver det. Så det ska vi ta med oss.

§ 3.

Övriga frågor
1. Uppföljning salstentor
Olivia ville ha återkoppling om salstenttorna från föregående styrelsemöte. Det har
visat sig att det är upp till examinatorn om det ska vara salstentamen eller ej och för
att en tenta ska få vara på plats ska det finnas underlag till detta. Anledningen till att
vissa vill ha salstentor är för att uppehålla kvalitén på utbildningen. Eftersom
examinatorerna följer de restriktioner som gäller för universitet finns det inget vi kan
göra för att ändra det.
2. Presidiet
Märta undrar vad de andra tycker om presidiet. Alla tycker att det fungerar bra.
Presidiet ska dock bli bättre på att informera vad som diskuteras, även när inget
relevant tas upp. Vi bestämde även att vi ska lägga till Presidiet och KF till
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organisationskartan.
§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.01.19 kl. på Zoom

3. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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