Minnesanteckningar 2021-05-04
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 Oskar Johansson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Emma Evergren till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Cecilia Schulz, Hanna Sundling, Johan
Lückander, Markus Jakobsén,
Jonathan Hedlund, Robin Cording
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. Vakanta poster
Märta har haft möte med valberedningen angående vakanta poster och de kom fram
till att nya styrelsen ska sköta ansvaret att fylla de tomma posterna eftersom
ordförande för valberedningen går av nu mot sommaren. Märta gav som tips till nya
styrelsen att headhunta fram mot hösten.
2. Valberedningen
Vidare ska Märta ha möte med valberedningen kring hur deras verksamhet kan
förbättras. På mötet ska ordförande, kommunikationsansvarig och deras efterträdare
delta. Märta ska skicka ut ett dokument där nuvarande och gamla styrelsen kan fylla i
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sina tankar kring hur valberedningen fungerat under året.
3. Överlämning UO
Jenny undrade om vi skulle ha något extra överlämningspass för utskottsordförande
där vi diskuterar lärdomar från året. Vi bestämde att vi ska ta lite tid till att göra det
under kvartalsmötet och om det önskas mer så lägger vi till ett extrapass.
4. Kepsar
Styrelsen tog fram ett försäljningspris för LCMs kepsar. Vi bestämde att de ska kosta
125kr för kårmedlem och 150kr för icke kårmedlem.
5. Bonsai
Märta och Hugo har haft möte med Bonsai kring utveckling av appen. En nyhet är
bland annat att det kommer ligga annonser där vi får inkomster från klicken. De
som var på mötet ställde sig positiva till ändringarna. Olivia informerade nya
styrelsen att de behöver fundera på hur de ska få nya studenter att använda appen
och att de borde ha en övergångsperiod direkt efter sommaren.
6. Respons veckovis info
Utskotten har uppskattat den veckovisa informationen som har skickats ut från
Emma på Slack så hon ska ta med det i överlämningen så att det fortsätter till
hösten.

§ 3.

Övriga frågor
1. Välmåendeenkäten
Välmåendeenkäten ska publiceras den här veckan. Olivia ska skicka ut den på mejl
och publicera på facebook. Utskottsansvariga ska be utskottsordförande att påminna
sina medlemmar under utskottsmöten.
2. Tentabank
Olivia och Jenny har lagt in tentabanken i I-sektionsdriven. Det är UBS som äger
den och programrådet har redigeringsbehörighet. Märta gav som tips att enbart
skapa mappar till de kurser där det finns material så att det inte blir några tomma
mappar. Vi diskuterade också om vi skulle byta namn på tentabanken, två förslag var
I-banken och tenta-I-bank. Märta tog upp att det finns några kurser där man inte får
lägga upp material och att det kan vara bra att informera programrådet om.
3. Datum avslutning
Emil ska göra en omröstning i utskottsslacken så att vi kan bestämma ett datum för
avslutningen.

§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.05.11 kl. 18.00 på Zoom

4. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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