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

  
 
§ 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 Hanna Sundling till 

mötessekreterare 
 

4. Adjungeringar Inga adjungeringar gavs 
     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag  
 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna   
  

   

§ 3.  Diskussioner  
 

1. Valberedningen  
Posten som Ordförande för Valberedningen är fortfarande vakant. Styrelsen ser 
gärna att denna blir tillsatt under SM2 och kommer därför att försöka headhunta 
passande och potentiella kandidater.  
 

2. Julfesten    
Tyvärr har inget svar från lokaluthyraren kommit in ännu men Styrelsen hoppas att 
detta kommer under veckan. Styrelsen valde att bestämma ett maxpris per biljett så 
att beslutet om sittningen blir av eller inte kunde tas direkt när svar från 
lokaluthyraren inkommit. Maxpriset per biljett bestämdes till 200 kr då det rådde en 
osäkerhet om intresset skulle sjunka vid ett högre pris. Styrelsen kom även fram till 
att PR skulle förbereda eventuell marknadsföring för sittningen så att det var redo 
att publiceras i samband med svaret från lokaluthyraren.  
 
Om julsittningen kommer att bli av så kommer den att få ett annat namn för i år för 
att inte blanda ihop den med den årliga tackfesten som brukar äga rum kring jul. 
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Tackfesten kommer i stället att hållas till våren som en påsksittning, förslagsvis 8:e 
eller 9:e april.  
 

3. Spons vid event  
Då TKL inte beviljat en del av sektionens sponsringsansökningar vill utskotten 
kunna söka huvudsponsorer i form av företag till deras evenemang. Styrelsen var 
positivt inställda till detta men ansåg att det blir mycket jobb för ARB om de ska 
sköta alla utskottens företagskontakter. Därför kommer Ordförande för ARB och 
Robin att hålla en internutbildning för alla UO samt ta fram interna styrdokument 
angående företagskontakt.  

 
4. Projektgrupper  

Projektgrupper för Johans projekt från handlingsplanen bestämdes. I 
projektgruppen för ”Projektgrupper och initiativ” ingår Johan, Hanna och Markus 
och i ”Engagera äldre studenter” ingår Johan, Oskar och Elias.  

 
5. Julkalendern  

Styrelsen har lucka 2 och 24 i sektionens adventskalender på instagram. Inspelningen 
för lucka 2 kommer att ske under morgondagen.  

 
6. Musikhjälpen aktioner 

Styrelsen har bidragit med en auktion till musikhjälpen där tre personer får hänga 
med på en teambuilding med gänget. Robin skulle kolla med Ordförande för Alumni 
om auktionen blir av eller inte då det verkade som att de redan hade väldigt många 
auktioner.  
 

7. Utveckling Orbi  
Oskar och Robin har haft möte med en representant från Orbi där de fått ge 
feedback om appen samt fått underlag för att kunna marknadsföra denna mer.  
Styrelsen fortsatte diskussionen om hur marknadsföringen av Orbi ska nå ut till alla 
sektionens medlemmar. Markus kommer att publicera inlägg på både sektionens 
Facebook och instagram och Styrelsen ska försöka gästa de olika årskursernas 
föreläsningar för att kunna ge information till en samlad grupp.  

 
 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Kvinnlig närvaro på näringslivsevent  
Över lag har sektionen dålig kvinnlig närvaro på näringslivsevent. Detta kan bero på 
att det generellt är mindre kvinnor som läser utbildningen men Styrelsen vill ändå 
undersöka vad de kan göra för att försöka förändra detta. Ett förslag var att göra en 
enkätundersökning och ta reda på anledningen till att en del kvinnor väljer att avstå 
från näringslivsevent. Hanna och Cecilia kommer även att ha ett möte med 
Ordförande för ARB och Näringslivsansvarig där detta och en omstrukturering av 
tjejkvällen kommer att diskuteras vidare.  

 
2. Mikrofon  

Idesix uppmärksammade under ett av deras evenemang att vi inte har en mikrofon 
som är kompatibel med sektionshögtalaren. Tanken med inköpet av högtalaren var 
att en mikrofon skulle finnas tillgänglig för sektionen att använda under deras 
evenemang och därför anser Styrelsen att en mikrofon är något som sektionen bör 
investera i. Jonathan kommer att undersöka olika alternativ och komma med 
förslag/beslut till nästkommande möte.    
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§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2021.12.06 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


