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Närvarande: 
Märta Ransjö Zander N 
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Jenny de Bruin  N 
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Märta Ransjö Zander             Emma Evergren    
Ordförande          Sekreterare 
 
 
 
 
 
       

Emil Andreasson        Isak Jonasson 
Justerare         Justerare 
 
    
 
 
§ 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. Val av protokolljusterare  utse Isak Jonasson och Emil 

Andreasson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar XXX och XXX ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
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7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  
handlingarna   

  
§ 2.  Beslut 
 

1. Emil Andreasson 
yrkar 

att rösta in Anton Börjesson som ordförande för Brygger-I-et under mandatperioden 
2021-01-26 till 2021-06-30. 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att rösta in Anton Börjesson som ordförande för Brygger-I-et under mandatperioden 
2021-01-26 till 2021-06-30. 

  
 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. I-konf 
I-konf kommer vara i februari och det övergripande temat är ”omställning”. Märta 
gick igenom vilka dagar samt vilka frågor som kommer diskuteras. Hon undrade 
också om vi hade fler diskussionsfrågor, isåfall ska vi höra av oss till henne innan 
söndag. Om vi vill läsa noggrannare om detta finns diskussionsfrågorna på Driven.  
 

2. Evenemang inför våren 
Emilia ville ha återkoppling från föregående styrelsemöte där hon undrade om 
utskotten hade flyttat evenemang från hösten till våren. Det var några evenemang 
som hade flyttats och utskottsansvariga ska skriva till Emilia på Slack vilka det var.   

 
3. Evenemang välmående 

Emma vill att det ska anordnas ett evenemang kopplat till välmående under våren, 
hon gav också några exempel på vad som skulle kunna göras. Utskottsansvariga ska 
bolla vidare med sina utskott för att se om de är taggade eller har någon bra idé.  
 

4. Projekt välmående 
Projektet välmående ska sätta igång i början av februari, Emma är projektledare och 
undrade vilka fler som ville vara med. Jenny, Emil och Emilia ska vara med.  

 
5. Youtube-kanal 

Ett utskott vill starta upp ett youtubekonto för att bland annat lägga ut inspelningar 
från deras evenemang. Vi hade en del diskussioner och kom fram till att det kan vara 
givande för medlemmarna i utbildningssyfte. Om det blir fler utskott i framtiden 
som också vill starta youtubekonton för liknande ändamål kan det dock bli aktuellt 
att göra ett gemensamt youtubekonto för hela sektionen. Olivia och Hugo ska ha 
möte med utskottet imorgon och ska då informera om det vi kom fram till. Vi 
diskuterade också om ett utskott ska få starta upp en egen LinkedIn, vi kom fram till 
att de också ska få starta upp. Projektgruppen för sociala medier ska sätta upp 
riktlinjer för LinkedIn och youtube, dessa riktlinjer ska vara klara den 9:e februari.  

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Uppdatering hemsida 
Eftersom det nya I-programmet börjar till hösten behöver hemsidan uppdateras 
med korrekta kurser och programbeskrivning. Ett förslag är att PR och 
Programrådet jobbar tillsammans med detta, Jenny och Olivia ska prata vidare med 
sina utskott.  
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2. Policy 

Projektgruppen för filstruktur har hittat ett problem med de policys som har skapats. 
I dem står det att de ska revideras årligen vilket blir problematiskt då det även står i 
stadgarna att alla policys och ändringar i dem ska röstas igenom på ett sektionsmöte. 
Då det skapats väldigt många policys kommer detta bli väldigt ineffektivt. Vi 
diskuterade om vi skulle göra om dem till riktlinjer istället och endast ha kvar de 
viktigaste som policys eller om vi skulle ändra på annat sätt. Vi ska ordna ett möte 
med SAB och den gamla styrelsen för vidare diskussioner. Problemet ska vara löst 
innan mars.  

  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2021.02.02 kl. 17.00 på Zoom 

 
2. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


