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Närvarande: 
Oskar Johansson N 
Johan Lückander N 
Cecilia Schulz  L 
Elias Kristensson  N 
Robin Cording  N 
Hanna Sundling  N 
Markus Jakobsén L 
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 Johan Lückander 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. Utvärdering SM3 
Styrelsen utvärderade SM3 då det var det första sektionsmötet med flertalet 
personval. Styrelsen kom fram till vad som skall tas med till nästkommande 
sektionsmöte med personval. Det bestämdes även att ett möte med SAB skall 
inbokas för att utvärdera verksamhetsårets arbete inför avstigning.    

 
2. Rekrytering SM4 

Johan uppdaterade kort resterande styrelsemedlemmar om hur rekryteringsläget ser 
ut. Enligt valberedningen rullar det på bra och inga funderingar har uppkommit.  
 

3. I-konf HT 22 
Styrelsen anser att det är dags att tillsätta en projektgrupp inför I-konferensen HT 22 
som kommer att äga rum i Luleå. Denna punkt skall bordläggas till nästkommande 
möte så att styrelsen för kommande verksamhetsår kan närvara i diskussionen.  
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4. Hittract  
Johan och Oskar har haft möte med Hittract och fått en tydligare presentation av 
tjänsten. Vad som framgick under denna presentation var att detta är en form av 
sociala medier som samlar studenter, arbetsgivare och studentorganisationer på en 
och samma plattform. Då resterande styrelsemedlemmar inte fått ta del av denna 
presentation kom det överens om att ett presentationstillfälle där alla kan närvara 
måste inbokas för att alla skall kunna basera sina åsikter på samma underlag. Det 
kom även överens om att Hittract bör diskuteras med nästkommande styrelse och 
därför återkommer denna diskussionspunkt under något kommande styrelsemöte.  

 
5. Revidera dokument 

En del reglementesändringar har röstats igenom under detta verksamhetsår och 
därför måste det ses till att det är de korrekta versionerna som sektionens 
medlemmar har tillgång till. Det kom överens om att samtliga styrelsemedlemmar 
skall se över sitt eget reglemente och reglementet för de utskott de ansvarar för. Det 
kom även på tal att handlingsplanen måste revideras. Detta bokades det in ett möte 
för där samtliga styrelsemedlemmar skall deltaga.  
 

6. Omstrukturering PR 
Punkten bordlades helt till nästkommande möte då Markus inte var närvarande.  

 
7. Sektionsdrink 

Barlaget på STUK har kontaktat TKL och framfört att det finns ett intresse att 
införa en sektionsdrink. De önskade därmed att vi skickar in förslag på hur vi skulle 
vilja att denna dryck skall se ut samt innehålla. Styrelsen kom överens om att detta är 
något som hade varit roligt att låta alla sektionens medlemmar vara med och tycka 
till på. Därför kommer en tävling för sektionens medlemmar att anordnas där 
förslag får skickas in och styrelsen sedan väljer ut en vinnare.  

 
8. Konst utanför D-huset 

Skolan har uttryckt om det finns något intresse hos sektionerna att ha sina 
sektionsloggor eller annan konst utanför D-huset. Styrelsen ställde sig positivt till detta 
men konstaterade att ytterligare information om detta skulle innebära några kostnader 
måste tillkomma innan ett beslut kan tas.  

 
9. Studentevenemang 

Skolan har beslutat att de kommer göra en större satsning och investera en summa i 
det studiesociala studentlivet och vände sig till sektionerna för att be om förslag på 
vad dessa pengar skulle kunna investeras i. Styrelsen kom fram med följande förslag; 
renovera upp STUK (ha ett ordentligt dansgolv) och studenternas hus (fixa ljud, ljus 
och scen) för att bli mer förgyllande för studenterna, anordna ett konferensrum till 
samtliga sektioner för sektionsarbete samt eftersträva att få sektionslokalerna att bli 
så som de var förr när de var belägna i katakomberna.  

 
 
§ 4.  Övriga frågor 

1. U-konf  
U-konf är idag inte planerad på det optimala datumet och därför kom det på tal om 
denna eventuellt skall flyttas. Styrelsen kom fram till tre olika förslag som Johan skall 
skriva ut i slacken om till alla utskottsordföranden för att få deras inputs.  
 

2. Mikrofon 
Under påsksittningen upptäcktes det att den inköpta sektionsmikrofonen glappar en 
del. Jonathan skall mejla till Soundboks för att höra vilka eventuella förslag de har på 
en lösning.  
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§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2022.04.19 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


