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§ 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. Adjungeringar Adam Säll 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   
  

   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Valberedningens plan för rekrytering  
Ordförande för Valberedningen besökte styrelsemötet och presenterade 
Valberedningens rekryteringsplan. Sammanfattningsvis har nu fyra medlemmar 
rekryterats och möten kommer initialt att vara varannan vecka med extrainsatta 
möten under mer hektiska perioder. Intervjuer med sittande styrelse skall hållas för 
att få större insikt i respektive post. Under mötet betonades vikten av att undvika att 
kompisar eller bekanta deltar i intervjuer som valberedningen håller i.  
 

2. Rekrytering 
Under kommande vecka skall rekryteringen till utskotten öppnas. Markus kommer 
då öppna upp ett driveformulär och marknadsföra den på sektionens sociala kanaler. 
Utöver detta skall även en rekryteringsfilm för styrelsen spelas in, möte för att 
planera detta kommer att äga rum under fredagen. Texter om respektive post skall 
även ordnas. Ett förslag var även att ordna en presentation om sektionens styrelse 
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och hålla i under utskottens möten, powerpointen ligger i driven där samtliga lägger 
in en del om sig själv.  

 
3. SM3/KM 2 

Styrelsen har fått kritik om kort framförhållning gällande KM och SM. Därmed läggs 
samtliga event upp i eventkalendern redan nu, samt vidare information kommer att 
komma på slack.  
 

4. Överlämning  
Styrelsen önskar att diskutera hur överlämningen skall gå till. Därmed bokas torsdag 
den 10/2 in för en workshop där styrelsen gör upp en mall över överlämningen.  
  

5. LTU frågan  
Oskar har under tidigare möten lyft frågan gällande om det finns något om LTU vi 
är missnöjda med. Detta dokument finns i driven och skall fyllas i. Under mötet 
kompletterade även styrelsen listan.  
 

6. U-konf 2 
Mellan lp 3 och lp 4 skall den andra U-konf äga rum. Johan tillsammans med Oskar, 
Hanna och Elias kommer att ansvara för att arrangera detta. Inför denna U-konf 
skall större hänsyn tas till vad UO önskar att ha på mötet. Preliminärbokning för   
U-konf är 22-23 april.  
 

7. Tackfest 
På grund av rådande pandemi har samtliga bokningar av studenternas hus blivit 
avbrutna, detta innefattar även tackfesten. Det har även uppdagat sig att 
preliminärbokningen av tackfesten krockar med ett LCM event, därmed flyttas 
sittningen till lördag den 9/4.  
 

8. Hemsidan 
På mötet betonades vikten av att Brygger-I-et skall upp på hemsidan.  
 

9. Ettans plats 
Oskar skall kontakta KTH ytterligare för detta. Eftersom ettans plats är något som 
bör röstas igenom på 2 sektionsmöten önskas detta vara klart till SM3.  
 

10. Mall- Coronaanpassning 
Robin har skrivit till tidigare UO för att söka inspiration hur man anordnar ett bra 
Corona anpassat evenemang. Robin tillsammans med Johan sammanställer detta 
dokument.   

 
11. Teambuilding  

Under kommande fredag bokas teambuilding in. Påskhelgen är även bokad för en 
längre teambuilding.  
 

12. Interna styrdokument för företagskontakt  
Tidigare har interna styrdokument för företagskontakt diskuterats. Robin skall 
kontakta ordförande för ARB, till dess skall samtlig företagskontakt vidareförmedlas 
till ARB.  
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§ 4.  Övriga frågor 

 
   

§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2022.02.01 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


