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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. Instagram takeover 

Vi ska börja vår instagram take-over på torsdag. Olivia har gjort ”startbilder” som vi 
ska använda. Det kommer vara standardfrågor som alla besvarar och allt ska sparas 
som en höjdpunkt. 
 

2. Intervjuer med valberedningen 
Valbredningen ska ha korta intevjuer med oss, de vill också att vi ska komma med 
frågor som kan vara relevanta att ställa till efterföljare.  
 

3. Spons och budgetmöte 
Emilia vill gå ut med information om budget och sponsringar till utskottsordföranden, 
vi kom fram till att det smidigaste är att skriva ett inlägg på Slack.  
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4. Ansökan till projekt 

Det diskuterades på I-konfen att göra en plats där man lägger ut projekt som andra 
utanför styrelsen kan genomföra. Emilia undrade om det var något aktuellt för oss att 
dra igång. Det är en intressant idé, speciellt till exempelvis nolle-p eller framtida 
arbetsmarknadsmässa. Vi kom fram till att det ska läggas in i handlingsplanen.   
 

5. Upplägg rekryteringen  
Olivia drog igenom planen med rekryteringen. Vi ska göra instastories och 
facebookinlägg. Hon tog också upp som förslag att betala för markandsföring på både 
facebook och instagram, vilket alla tyckte lät bra. Vi ska också sätta upp affischer, 
bordspratare och ha bild rullande på skärmarna i skolan. På måndag ska vi spela in en 
kort rekryteringsfilm med PR, den ska sedan publiceras måndagen efter.  
 

6. Evenemang inför våren 
Emilia undrade om det var några evenemang som är flyttade från hösten till våren, 
utskottsansvariga var inte helt säkra så de ska höra med sina utskottsordföranden och 
återkomma nästa vecka.  
 
Kvartalsmöte 
Märta informerade om att hon har skickat ut information inför kvartalsmötet. Sedan 
undrade hon vad vi i styrelsen har gjort sen sist.  
 

7. Fonter 
Emilia undrade hur det gick med ändringarna av den grafiska profilen. Olivia 
berättade att den kommer bli svår att revidera eftersom den grafiska profilen enbart 
finns som pdf. Det kommer därför bli ett mycket större arbete än vad det bör vara. 
Olivia ska kontakta en gammal styrelsemedlem och se om den har dokumentet på 
andra typer än pdf.  

 
8. Gamla utskottsdokument 

Emilia har gått igenom hennes drive och hittat dokument som inte hör till hennes 
post. Hon kan ta bort dem om de är irrevelanta. 
 

9. Tjejevent 
Det kan behövas extra moderatorer till ett guestimate som ska hållas under tjejeventet 
tillsammans med de andra I-skolorna. Märta undrade om någon i styrlsen kunde ställa 
upp. Både Emma och Emilia kunde hjälpa till.  

 
 

§ 3.  Övriga frågor 

 
1.  Ukonf 

Isak, Hugo, Olivia och Emil är med i projektgruppen för U-konfen, Isak ska vara 
projektledare. Vi ska avvakta med att bestämma ett exakt datum.  
 

2. Uppföljning salstentamen 
Emilia undrade hur detblev med tentorna som skulle vara på plats. Det verkar som 
att de flesta ställdes om till distans.  
 

3. Köp och sälj 
Emilia undrade om vi kunde göra en egen kanal för köp och sälj på Facebook där I-
programmets böcker kan säljas. Alla tyckte det lät intressant så Emilia ska kolla upp 
hur grupper på facebook fungerar. 
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4. Projekt överlämning 
Överlämningsdokumentet är fördelat så vi kan börja arbeta med det nu. Märta vill 
att det ska vara klart så snart som möjligt.  
 

5. AI ovvefärg 
Datasektionen har diskuterat ovvefärg till det nya programmet AI. De vill ha turkosa 
ovvar men eftersom det är väldigt likt våra blå tyckte vi att de antingen ska ha en 
annan färg eller ha gul kropp med turkosa ärmar. Märta ska skicka in en överklagan i 
förhoppning att de ska byta färg.  

  
§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
21.01.26 på Zoom 

 
2. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


