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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 Hanna Sundling, Jakob Eriksson, 

Johan Lückander, Markus Jacobsén, 
Oskar Johansson, Robin Cording 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. Inköp av profilprodukter 
PR deltog på mötet och informerade om att de vill köpa in vattenflaskor. De visade 
även upp hur de kommer se ut. Vi diskuterade prisförslag och kom fram till att de 
ska kosta 90kr för TKL-medlemmar och 110kr för icke TKL-medlemmar.  
 

2. I-pub 
Olivia påminde om att alla utskott ska skicka in sina evenemangstexter till PR på 
samma sätt som när vanliga evenemang ska publiceras. Hon hade också 
uppmärksammat att en av I-pubarna låg på samma dag som SM4 så Emil skulle 
flytta på den I-puben.  
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3. Spons budget 

Isak undrade om vi kommer få sponsring från TKL och ETKS eftersom det inte har 
kommit in någon än. Emilia har mejlat och frågat men inte fått svar så nu ska hon 
ringa ansvariga personer.  
 
Sedan informerade Emilia om att hon ska skicka ut en enkät till utskottsordföranden 
för att utvärdera hur årets sponsringsansökningar har gått för att sedan jämföra med 
tidigare år.  
 

4. Tidslinje handlingsplan 
Under det senaste presidiemötet diskuterades vilken tidsordning projekten i 
handlingsplanen skulle ligga. Så Märta visade upp den ordning som sattes upp och 
undrade om något skulle flyttas på.  

 
5. Plan B rekrytering 

Isak tycker att vi ska göra en plan B som ska presenteras på sektionsmötet ifall vissa 
poster inte blir fyllda. Vi kom fram till att vi ska göra en plan för hur de eventuellt 
otillsatta posternas arbete kan fördelas när vi fått in valberedningens nomineringar.  
 

6. Gemensam överlämning UO 
Olivia tog upp som förslag att nuvarande utskottsordföranden inte ska behöva vara 
med på överlämningspasset eftersom det då kommer bli väldigt mycket folk på ett 
och samma möte. Resten av styrelsen höll med och kom fram till att det på UOs 
överlämningspass endast ska vara nya styrelsen, nya UO och de från nuvarande 
styrelsen som håller i passet närvarande.  Sedan visade Isak upp mallen över den 
postspecifika överlämningen för UO och alla tyckte det såg bra ut. 

 
7. Info från I-rådet 

I-rådet har diskuterat kring insläpp av nya skolor och kom fram till att lärosäte inte 
skulle inkluderas i I-Sverige än eftersom de ännu inte har något strategiskt arbete. De 
diskuterade också att skapa ett underlag för hur sektionerna ska arbeta och fungera 
för att få vara med i I-Sverige.  
 
Sedan undrade Märta hur vi hade upplevt de postspecifika diskussionerna i början av 
den senaste I-konfen. Överlag tyckte alla att de var bra och att det kan vara en bra 
sak att fortsätta med under kommande I-konfar. 
 

 

§ 3.  Övriga frågor 

 
 

  
§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2021.04.13 kl. 18.00 på Zoom 

 
1. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


