Minnesanteckningar 2021-04-20
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, Oscar Lagerqvist,
Johan Lückander, Robin Cording,
Marcus Jabobsén, Hanna Sundling
och Oskar Johansson 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 kom på mötet och presenterade sitt nya innehav, de har investerat 4 aktier i
Embracer.
2. Kepsar LCM
Vi fortsatte diskussionen kring att köpa in kepsar som profilprodukt för LCM. Vi
diskuterade en del kring hur det kommer påverka budgeten då det blir uppbundet
kapital, samt hur det kommer påverka sektionens varumärke. Vi kom fram till att de
får köpa in kepsarna i år och att vi ska ta beslut om det nästa styrelsemöte men att vi
ska sätta upp riktlinjer inför framtiden.
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3. Sponsideér från utskott
Vi hade återkoppling från vad utskotten hade för idéer kring vad vi kan göra med
sponsringen som kommer komma in. De flesta behövde mer tid för att komma på
något. Emil ska göra ett Excelark där alla får fylla i idéer de kommer på. Vi sa också
att om pengarna inte används i år ska de öronmärkas.
4. Gemensam överlämning UO
Märta kom med förslaget att nya styrelsen ska leda passet kring nolle-p och
verksamhetsplanen i den gemensamma överlämningen för utskottsordföranden. Alla
tyckte det lät bra men att även gamla styrelsen ska finnas på plats i fall att det
kommer frågor.

§ 3.

Övriga frågor
1. Planering öppet styrelsemöte
Vi diskuterade kring hur vi skulle styra upp nästa styrelsemöte då det kommer ske
inval. Vi kom fram till att vi kör på som vanligt men om man vet om att sin punkt
kommer ta tid så ska vi ta den en annan gång.

§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.04.27 kl. 18.00 på Zoom

2. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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