Protokoll 2021-08-17
Närvarande:
Oskar Johansson
N
Johan Lückander
N
Cecilia Schulz
N
Elias Kristensson
L
Robin Cording
N
Hanna Sundling
L
Markus Jacobsén
L
Jonathan Hedlund
N
N= Närvarande , L= Laga förfall

Oskar Johansson
Ordförande

Cecilia Schulz
Sekreterare

Johan Lückander
Justerare

Jonathan Hedlund
Justerare

§ 1.

Formalia
Föredragare: Oskar Johansson
1. Mötets öppnande

Oskar Johansson 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 Johan Lückander och Jonathan
Hedlund till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar gavs närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag
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7. Föregående protokoll
§ 2.

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Beslut

1. Oskar Johansson
yrkar
att utse Oskar Johansson, 990902-8699 och Elias Kristensson, 990705-7575 eller den de
sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: två i förening. Denna rätt innebär bland
annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.
Sektionsstyrelsen beslutar
att utse Oskar Johansson, 990902-8699 och Elias Kristensson, 990705-7575 eller den de
sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: två i förening. Denna rätt innebär bland
annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.
2. Robin Cording
yrkar
att köpa in en högtalare för ett värde av 7999 kronor.
Sektionsstyrelsen beslutar
att inte köpa in en högtalare för ett värde av 7999 kronor.
3. Oskar Johansson
Yrkar
att köpa in en högtalare för ett värde av 8078 kronor.
Sektionsstyrelsen beslutar
att köpa in en högtalare för ett värde av 8078 kronor.
§ 3.

Diskussioner
1. Fotografering
Gällande fotografering av styrelsen sades det att så fort sektionströjorna har
levererats så skall bilderna för hemsidan och eventuellt Facebook tas och publiceras.
Markus kontaktar utskottsordförande för PR för att preliminärt boka
fotograferingen till måndag den 23 augusti.
2. Möten till hösten
Jonathan förde frågan vidare från utskottsordföranden gällande ifall mötena till
hösten kommer att hållas på distans eller på plats. Oskar kontaktar TKL för att
undersöka hur de ställer sig till detta. Styrelsen uppmanar dock utskottsordföranden
samt utskottsansvariga att planera för att hålla i möten på plats, därav skall
lektionssalar bokas inför detta.
3. Info sittning
Delar av styrelsen har under veckan deltagit i ett möte med ordförande för Idesix
gällande sittningen som planeras att hållas under sektionshelgen. Informationen från
detta möte delgavs till resterande i styrelsen, styrelsens huvudsakliga ansvar gällande
sittningen är inhandling av mat och dryck. Resterande ansvar har i huvudsak
överlämnats till Idesix. Det fördes även en diskussion gällande om vilka som får
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delta på sittningen där styrelsen beslutade att endast utskottsordförandena från
respektive utskott får delta.
För att minimera svinn av framförallt mat planeras det att skapa en
minimibeställning samt i ett tidigt skede upprätta en deltagarlista.
4. Gyckel VKM
Louise från Idesix lyfte under mötet gällande sittningen frågan om det finns ett
intresse från styrelsen att genomföra ett gyckel under VKM. Reglerna som gäller är
följande; det får vara max fyra på scen, gycklet får inte innehålla alkohol samt får inte
involvera nollor. Jonathan meddelar att styrelsen har ett intresse att genomföra detta.
5. Försäkring
Gällande högtalaren som styrelsen tidigare har beslutat att köpa in kom styrelsen
även överens om att införa en särskild försäkring. Möjligheter för detta skall ses över
snarast.
6. Info till TKL
Oskar informerade styrelsen om att under mötet med ordfrad så framkom det att de
önskar styrelsens kontaktuppgifter. Ett dokument skickas runt för ifyllnad av detta.
Det diskuterades även hur styrelsen ställer sig till främjandet och uppmuntring till
vaccinering av Covid-19. Styrelsen kom överens om att som styrelse samt i sin post
skall det ageras neutralt gällande detta.

§ 4.

Övriga frågor

§ 5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.08.31 kl. 18.00 via Zoom.

1. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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