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Märta Ransjö Zander             Cecilia Schulz    
Ordförande          Sekreterare 
 
 
 
 
 
       

Emil Andreasson         Oliva Svensson  
Justerare         Justerare 
 
    
 
 
§ 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 Cecilia Schulz till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare  utse Emil Andreasson och Olivia 

Svensson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Alexander Neuberg, Anton 

Börjesson, Bilal Faarax, Cecilia 
Schultz, Ceasar Wallin, David 
Tengblad, Ebba Andersson, Ebba 
Karlsson, Ebba Lindman, Elias 
Kristensson, Ella Hjelm, Emil Bewig, 
Hanna Rancinger, Hanna Olofsson, 
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Hanna Sundling, Isak Lindberg, Jakob 
Eriksson, Johan Lückander, Jonathan 
Hedlund, Jonathan Lannerås, Julia 
Lyxell Stålnacke, Linn Edin, Lisa 
Viklund, Louise Kemmler, Markus 
Jakobsén, Nils Lembre, Olle 
Rosenqvist, Olof Norberg, Oskar 
Andreasson, Oskar Johansson, Oskar 
Kjellqvist, Oskar Olsson, Robin 
Cording, Selma Pettersson, Thomas 
Laine, Per Lambrecht och William 
Alteryd ges närvaro-, förslags- och 
yttranderätt till dagens möte 

     
6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag  
 
7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna   
  

§ 2.  Beslut 
 
Valberedningen 

 
yrkar 

att välja William Alteryd till ordförande för Alumniutskottet under mandatperioden 
2021.07.01-2022.06.30 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja William Alteryd till ordförande för Aliumniutskottet under mandatperioden 
2021.07.01 – 2022-06-30 

 
Valberedningen 
 
yrkar 

att välja Alexander Neuberg till ordförande för I-drott under mandatperioden 
2021.07.01-2022.06.30 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja Alexander Neuberg till ordförande för I-drott under mandatperioden 
2021.07.01 – 2022-06-30 
 
 

Valberedningen 
 
yrkar 

att välja Olle Rosenqvist till ordförande för Estiem under mandatperioden 2021.07.01-
2022.06.30 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja Olle Rosenqvist till ordförande för Esteim under mandatperioden 2021.07.01 – 
2022-06-30 
 

Valberedningen 
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yrkar 
att välja David Tengblad till ordförande för CaseGroup under mandatperioden 
2021.07.01-2022.06.30 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja David Tengblad till ordförande för CaseGroup under mandatperioden 
2021.07.01 – 2022-06-30 

 
Valberedningen 
 
yrkar 

att välja Oskar Kjellqvist till ordförande för Igloon under mandatperioden 2021.07.01-
2022.06.30 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja Oskar Kjellqvist ordförande för Igloon under mandatperioden 2021.07.01 – 
2022-06-30 

 
Valberedningen 
 
yrkar 

att välja Thomas Laine till ordförande för PR-utskottet under mandatperioden 
2021.07.01-2022.06.30 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja Thomas Laine till ordförande för PR-utskottet under mandatperioden 
2021.07.01-2022-06.30 

 
Valberedningen 
 
yrkar 

att välja Anton Börjesson till ordförande för Brygger-I-et under mandatperioden 
2021.07.01-2022.06.30 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja Anton Börjesson till ordförande för Brygger-I-et under mandatperioden 
2021.07.01-2022.06.30 
 

Valberedningen 
 
yrkar 

att lämna posten för ordförande för programrådet vakant  
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att inte lämna posten för ordförande för programrådet vakant. 
 

Ebba Lindman 
 
yrkar 

att välja Ebba Lindman till ordförande för programrådet under mandatperioden 
2021.07.01-2022.06.30 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att välja Ebba Lindman till ordförande för programrådet under mandatperioden 
2021.07.01-2022.06.30 
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Märta Ransjö Zander 
 
yrkar 

att köpa in LCM-kepsar till ett värde av 5800kr 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att köpa in LCM-kepsar till ett värde av 5800kr 
 
   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Presidiet informerar 
Deltagarna på mötet diskuterade hur ansvarsområdet ser ut för intern och 
externrevisor. Till detta har Isak skrivit ett internt styrdokument. Om 
styrdokumentet fungerar bra kommande verksamhetsår bör reglementet uppdateras 
för att ersätta styrdokumentet Styrdokumentet har skickats ut via slack och förväntas 
tas beslut om vid nästa styrelsemöte.  

 
2. Fördelning av plusresultat 

Diskussion fördes kring hur stor plusresultatet är samt hur fördelningen av denna 
skall ske. En gemensam åsikt var att pengarna skall fördelar med syfte att så många 
av sektionens medlemmar som möjligt gynnas av investeringen. Än så länge har vi 
inte fått in pengar och väljer därför att avvakta utbetalningar till dess att pengarna 
finns på kontot. Styrelsen beslutade att i första hand köpa in bryggutrustning till 
brygger-I-et (rörande cirka 7000 kronor), investeringen ansågs gynna många 
medlemmar då flertalet kan utnyttja den bryggda ölen och utrustningen kan 
användas en lång tid framöver. Beroende på respektive kostnader kommer vi 
därefter köpa in tävlingströjor / tävlingsvästar till I-drott och/eller en casebank. 
Emil tar reda på mer information gällande västarna och Jenny ber om mer 
information gällande casebanken.  

 
3. Avslutning 

Hugo kom med förslaget att ha en gemensam avslutning med utskottsordförande. 
Emil och Hugo tar på sig ansvaret att meddela utskottsordförande och komma 
överens om ett passande tillfälle.  

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Veckovis info 
Emma lyfte frågan angående om den veckovisa informationen meddelat via slack var 
uppskattad av utskottsordföranden. Hon uppmanar till utskottsansvariga att höra 
intresset hos respektive utskottsordförande och isåfall besluta om denna trend skall 
fortsätta eller inte.  

   
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2021.05.04 kl. 18.00 via Zoom  

 
2. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  
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avslutat 


