Minnesanteckningar 2021-11-09
Närvarande:
Oskar Johansson
N
Johan Lückander
N
Cecilia Schulz
N
Elias Kristensson
N
Robin Cording
N
Hanna Sundling
N
Markus Jacobsén
N
Jonathan Hedlund
L
N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Oskar Johansson
1. Mötets öppnande
Oskar Johansson förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 3.

2. Val av mötesordförande

utse Oskar Johansson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Cecilia Schulz till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Robin Strömberg och Calle
Lundmark 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. LCM investering presentation
Två representanter från LCM besökte styrelsemötet för att presentera följande två
intressanta case. Det första är företaget ABB. LCM ansåg ABB att vara i en
intressant utvecklingsperiod till följd av en nytillsatt VD och andra förändringar i
organisationen så som att skapa mer värde till sina investerare.
ABB anses utgöra en stabil grund i portföljen. I nuläget har ABB bra ägare vilket
skapar stark tilltro. LCM har köpt 4 aktier i denna organisation som i sig utgör 4%
av portföljen.
SCA är det andra intressanta caset för LCM och har ett stort fokus på hållbarhet.
SCA likt ABB har bra större ägare. LCM anser detta vara ett intressant case då denna
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bransch i inte representeras i portföljen och även anses utgöra en stabil och säker
grund. LCM har investerat i 10 aktier som motsvarar 4% av portföljen.
2. Projektstarter
Under mötet presenterade samtliga i styrelsen pågående och kommande projekt. På
mötet diskuterades även förbättringsmöjligheter för projekten och frågor samt
funderingar lyftes.
3. Pr-styrelsen
Elias lyfte att informationen om vilka styrelsen är och vad de gör är knapp. Därmed
uppmanas samtliga i styrelsen att delta på utskottsmöten, delta på fler evenemang
samt I-mys. Förslag att uppdatera instagram med information gällande styrelsen
diskuterades även.
4. Datum musikhjälpen
Uppföljning gjordes gällande datum för julfesten. Då denna riskerar att inkräkta på
sittningen med musikhjälpen diskuterades möjligheter, trots en potentiellt högre
kostnad att arrangera festen helgen den 10-11 december, istället för den 4 december.
Möjligheten att anordna festen efter jul skall även undersökas av projektgruppen.
§ 4.

Övriga frågor

1. Samarbete styrelser LTU
För att minska det sociala avståendet mellan sektionerna kom styrelsen med förslaget att
inleda samarbeten med dessa. Ett förslag på samarbete var att anordna en workshop som
avslutas med sittning på STUK för samtliga styrelser på LTU. Intresset för eventuella
samarbeten skall tas upp på kommande ordfrad möte och därefter skall fler detaljer
undersökas.
§ 5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.11.16 kl. 18.00 i A3024

1. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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