Protokoll 2021-05-11
Närvarande:
Märta Ransjö Zander
N
Emilia Friberg
N
Emma Evergren
N
Isak Jonasson
N
Hugo Eriksson
N
Jenny de Bruin
L
Olivia Svensson
N
Emil Andreasson
L
N= Närvarande , L= Laga förfall

Oskar Johansson

Cecilia Schulz

Ordförande

Sekreterare

Isak Jonasson
Justerare

Hugo Eriksson
Justerare

§ 1.

Formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
1. Mötets öppnande
Märta Ransjö Zander förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att
2. Val av mötesordförande

utse Oskar Johansson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Cecilia Schulz till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Isak Jonasson och Hugo
Eriksson till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Oskar Johansson, Cecilia Schulz,
Robin Cording, Jonathan Hedlund,
Markus Jakobsén Johan Lückander
och Elias Kristensson ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte
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§ 2.

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

7. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Beslut

Isak Jonasson
yrkar
att införa styrdokumentet Ansvarsfördelning revisorer.
Sektionsstyrelsen beslutar
att införa styrdokumentet Ansvarsfördelning revisorer.

§ 3.

Diskussioner
1. Pengar till brygger-I-et
Sponsringen har nu kommit in på sektionens konto, därmed skall brygger-I-et
informeras om detta. Förslag på hur inköpen skall gå tillväga var att brygger-I-et
formulerar en offert för styrelsen att sedan godkänna. Blir offerten godkänd så kan
utskottet inhandla. Emil och Jenny informerades via slack att under kommande
möte presentera information från CaseGroup och I-drott om de potentiella inköpen
de ville ha gjorda som tidigare har diskuterats som bra investeringar.
2. Tentabank
Olivia presenterade ytterligare information gällande tentabanken. Styrelsen
diskuterade återigen eventuella namnbyten, där de mest aktuella namnet var
Tentabanken” och ”I-banken”. Olivia föreslog även att styrelsen börjar att skicka in
tentor redan nu för att starta samlingen och när banken är påbörjad så påbörjas även
marknadsföringen.
3. Avslutning
Baserat på det meddelande som skickats ut på slack till alla nuvarande
utskottsordförande så beslutade styrelsen att ha avslutning fredag den 21 maj
klockan 19.00 via zoom. Vidare informerar utskottsansvariga respektive utskott.
4. Diplom
Styrelsen diskuterade utskick av diplom till aktiva sektionsmedlemmar. Utöver
standardmallarna för diplom ansåg styrelsen att det hade vart roligt att skriva några
personliga ord om respektive person. Styrelsen föreslog att utskottsordförande
skriver de personliga utlåtandena på den plattformen medlemmen önskar, detta kan
utöver diplomet vara på hemsidan linkedin.
5. Info ETKS
Emilia har under föregående fredag haft möte med ETKS och bland annat
diskuterat höstens sponsring. ETKS meddelade att de har betalat ut pengarna, detta
syns dock inte på kontot än och skall vidare undersökas. Gällande höstens sponsring
så var det i nuläget inte bestämt för vilka summor sponsring kan sökas, därför
föreslog Emilia ytterligare möte med ETKS tillsammans med ekonomiansvarig. På
mötet framkom det även att ETKS är intresserade över resultatet från
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välmåendeenkäten, resultatet skall Emilia presentera på kommande möte.
§ 4.

Övriga frågor
1. Välmåendeenkät
Emma föreslog att bedriva en fortsatt marknadsföring av välmåendeenkäten i form
av nya mailutskick, inlägg på sociala medier samt att utskottsordförande skall
genomföra denna som en punkt på respektive utskottsmöte. Styrelsen diskuterade
även möjligheten att byta namn på välmåendeenkäten alternativt byta namn i
ämnesraden för att locka fler att delta. Emma föreslog även att införa mer tydlighet
kring syftet samt åtgärderna som kommer att vidtas baserade på resultatet av
enkäten, även detta för att fler skall bli motiverade att fylla i enkäten.
2. Bonsai
Märta presenterade en uppdatering gällande Bonsai. De hade haft ett möte
föregående fredag där det framkom en del synpunkter gällande avtalet, detta skulle
därför revideras. Till följd av detta så är ett stormöte planerat för kommande fredag
där bland annat ordförande och näringslivsansvarig i styrelsen förväntas att delta.

§ 5.

Avslutande formalia
Föredragare: Oskar Johansson
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.05.18 kl. 18.00 på zoom.

3. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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