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Närvarande: 
Märta Ransjö Zander N 
Emilia Friberg  N 
Emma Evergren  N 
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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, Jonathan Hedlund, 

Hanna Olofsson och Calle Lundmark 
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 Alumni 
Alumnis ordförande kom på mötet och presenterade sitt underlag till varför de vill 
skapa ett instagramkonto. 
 

2. Lcm, investeringsunderlag 
LCM kom på mötet och presenterade nya investeringsunderlag. De har investerat i 
investmentbolaget Investor, metallföretaget Boliden samt ökat innehavet i Maha 
energi. 
 

3. Mailchimp 
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LCMs ordförande kom på mötet och informerade om att de stött på problem med 
mailchimp. Nyhetsbreven som de skickar ut hamnar i skräpkorgar så han undrade 
om vi visste någon lösning. Olivia skulle hjälpa till med att försöka lösa problemet.   
 

4. Utvärdering u-konf 
Vi gjorde en utvärdering över u-konfen. Det var överlag bra diskussioner men till 
nästa gång borde syftet förtydligas för att dels få ut mer och dels få dem att inse att 
u-konfen görs för deras skull. För att få ut mer kan man också i början av varje 
diskussion informera om målet med den och vad man kan ta med sig därifrån. Isak 
ska göra och skicka ut en enkät för att få respons från utskottsordföranden.   
 
Från u-konfen kom det som förslag att det ska förmedlas veckovis information 
mellan utskott och styrelse. Vi kom fram till att Emma ska göra en sammanfattning 
av det som står i I-sektionen rapporterar och skicka ut till dem på slack varje vecka. 
Utskottsansvariga ska påminna utskotten att fylla i eventkalendern. 
 

5. Valberedning 
Vi utvärderade nomineringsperioden. Vi kom fram till att antingen reglementet för 
valberedningen borde uppdateras eller att en policy borde skrivas.   
 

6. I-pub 
Hugo informerade om att hans utskott också var intresserade av att hålla I-pubar. 
Emil ska göra ett schema över I-pubarna.  
 

7. Uppdatera wordpress på hemsidan 
Det behöver göras många uppdateringar på hemsidan och det finns en risk att 
hemsidan kraschar när detta görs. Därför behöver vi hitta någon som kan lösa detta 
ifall det händer. Märta och Emma ska höra runt om de hittar någon som vill hjälpa 
till.  

 
8. Organisationskarta 

Isak undrade om Olivia hade gjort någon ny organisationskartan där KF är med. 
Hon hade inte gjort det men hon ska lösa det. 
 

9. Färgkoder öppen ingångs ovve 
Olivia och Märta har tagit fram förslag på färgkoder till ovven för öppen ingång. Vi 
ska använda Pantone 3536.  

 
 

§ 3.  Övriga frågor 

 
1. Kårerna informerar 

Kåren vill ha en text till kårerna informerar där vi beskriver vad sektionen gör. Olivia 
ska uppdatera den texten som använts tidigare år och skicka in den.  
 

2. Statistik aktiva 
Olivia saknar statistik över aktiva hos en del utskott, utskottsansvariga ska påminna 
berörda utskott att fylla i.  
 

3. Rekryteringsperiod SM4 
Olivia undrade om datum för rekrytering till SM4. Eftersom vissa poster ska röstas 
in på sektionsmöte och vissa på styrelsemöte kommer det bli lite rörigt så en plan 
behöver läggas upp inför rekryteringsperioden 
 

4. Tentabank 
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Jenny och Olivia har påbörjat projektet med tentabanken. De informerade att de 
kommer skapa en drive och länka till denna på hemsidan. De ska också göra en 
policy innan tentorna läggs upp, denna ska röstas in under SM4. Vi diskuterade om 
driven skulle vara lösenordskyddad eller öppen och kom fram till att den ska vara 
öppen. Om det märks att lösenord behövs kommer vi i så fall lösa det då.  
 

5. I-drott sponsring 
I-drott ska ha en padelturnering och har sökt sponsring från TKL. TKL har dock 
flyttat fram sitt möte så vi kommer inte få reda på om sponsringen går igenom fören 
efter I-drott publicerat evenemanget. Emil ska höra om I-drott eventuellt kan flytta 
fram sin turnering en vecka så att sponsringsbeskedet hinner komma 
 

6. SM3 
Under SM3 fick vi mycket input kring presidiets stadgeändring. Vi höll med om 
inputen så vi kommer enbart rekommendera kommande styrelse att ha ett presidie 
istället för att det ska vara stadgestyrt.  

 

  
§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2021.03.30 kl. 18.00 på Zoom 

 
7. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


