Protokoll 2021-11-23
Närvarande:
Oskar Johansson
N
Johan Lückander
L
Cecilia Schulz
N
Elias Kristensson
N
Robin Cording
L
Hanna Sundling
N
Markus Jakobsén
N
Jonathan Hedlund
N
N= Närvarande , L= Laga förfall

Oskar Johansson
Ordförande

Cecilia Schulz
Sekreterare

Hanna Sundling
Justerare

Elias Kristensson
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 Hanna och Elias Kristenson till
protokolljusterare

5. Adjungeringar

Isak Jonasson, Hugo Eriksson och
Max Fahlström ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

7. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna
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§ 2.

Beslut

1. Elias Kristensson
yrkar
att bekosta 8078 kronor från investeringsfonden till köp av högtalare.
Sektionsstyrelsen beslutar
att bekosta 8078 kronor från investeringsfonden till köp av högtalare.
2. Jonathan Hedlund
yrkar
att köpa in adaptrar till ett värde av 194 kronor.
Sektionsstyrelsen beslutar
att köpa in adaptrar till ett värde av 194 kronor.

§ 3.
Diskussioner
1. Investering presentation
Ordförande för LCM besökte styrelsemötet för att presentera utskottets nya investering.
LCM har under veckan köpt 8 aktier i företaget Nibe group till ett värde av 1200 kronor,
detta utgör 1,2% av utskottets portfölj. Nibe Group är ett företag som bland annat
tillverkar värmepannor till ett schysst pris med en grundinställning i hållbarhet. Företaget
ligger i linje med LCM investeringsstrategi som beskriver att investering skall ske i stabila
och tillväxtbolag och därmed känner utskottet sig trygga i lagd investering.
2. Motion SAB
Under mötet fick styrelsen besök av medlemmar från SAB. Dessa presenterade ett förslag
på motion som skall röstas om på kommande sektionsmöte. Grundtanken i motionen är
att stockholmsresan, framför allt ämnad åt studenter i högre årskurser blir förhållandevis
dyr att delta på, därmed drabbas antalet deltagande på arrangemanget. Motionen skall
därmed revidera bestämmelser gällande resebidrag i reglementena därmed möjliggöra
högre ersättning vid stockholmsresan. Denna möjlighet förutsätter att arrangemanget
fortfarande genererar vinst och att andra event inte skall bli lidande av denna förändring.
Sammanfattningsvis skall reglementet avseende resor revideras för att denna skall kunna
luta sig mot och användas i praktiken. Styrelsen tillsammans med SAB diskuterade den
föreslagna motionen och delgav även feedback till motionen. SAB tillsammans med Oskar
och Elias skall under veckan utveckla denna motion vidare.
3. Orbi
Under mötet diskuterades en oro gällande användandet av Orbi. Flera utskottsordförande
har uttryckt att de inte förlitar sig på biljettförsäljning via denna kanal och är oroliga över
om detta kan drabba deltagarantalet. Oskar skall under veckan sammanställa
utvecklingspotential med appen och delge detta till Orbi. Till dess skall användning av
appen kombinerat med biljettförsäljning i skolan uppmuntras och övriga incitament till
användandet skall skapas. Marknadsföring för appen skall också ske på sektionens sociala
medier.
4. ”I-forum”
I-forum diskuterades om under I-konf och innebär en form av kvällsevenemang där
sektionsmedlemmar deltar i en workshopliknande tillställning för att diskutera
förbättringsmöjligheter i sektionen. Målbilden är att dessa idéer också skall tas tillvara på.
Förslagsvis genomförs detta event efter SM2 eventuellt i anslutning till SM3. Vidare
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diskussion sker på kommande möten.
5. Utskick av förhållningsregler
Styrelsen klargjorde under mötet att vi inte accepterar krav från företag att sektionens
medlemmar skall skicka in CV eller dylikt för att delta på evenemang så som
lunchföreläsningar. Utskottsordförande för ARB underrättas gällande detta.
6. Biljettförsäljning Åre
Under mötet bedrev diskussion gällande utlottning av biljett till sittningen till Åre.
Styrelsen beslutade sig för att inte genomföra detta då det inte korrelerade med
utlottningen STIL alpina avser att göra. Försäljning av biljetter skall därmed fortgå under
fredagen, Jonathan kontaktar Idesix och lämnar över ansvaret hos dessa.
7. Julfest/tackfest
Projektgruppen för Julfesten/Tackfesten har bokat lokal inför detta evenemang. Haken är
att sektionen kommer överstiga budget med råge ifall denna sittning genomförs. Därmed
fördes diskussion om alternativa lösningar. Ett första steg i detta är att maila lokalen och
be om kuvertpris. Nästa steg är att föra en ytterligare diskussion på kommande
styrelsemöte gällande arrangemanget och eventuella nya förutsättningar.
8. Moms Sektionskläder
Sektionskläderna har äntligen levererats. På mötet fördes diskussion gällande om momsen
skall fördelas på samtliga plagg eller om momsen skall betalas plagg för sig. Detta utgjorde
nämligen smärre prisskillnader. Styrelsen beslutade sig om att ta kontakt med tidigare års
kommunikationsansvarig för att undersöka hur denna fråga har lösts tidigare
verksamhetsår. Styrelsen konstaterar även att det mest rättvisa är om varje plagg för sig
betalar moms, således undviker sektionsmedlemmarna att indirekt betala för andra
medlemmar.
§ 4.

Övriga frågor
1. Restriktioner för evenemang
Under veckorna har restriktionerna gällande covid-19 uppdaterats. Detta drabbar
framför allt Musikhjälpen som är i sektionens närmsta framtid. Styrelsen beslutar att
då det är Alumni som arrangerar eventet så är det även de tillsammans med
ansvariga över lokalen som avgör hur restriktionerna skall tas hänsyn till. Johan
kommer att meddela ordförande för Alumni.

§ 5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.11.30 kl. 18.00 i A3024

2. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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