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Närvarande: 
Oskar Johansson N 
Johan Lückander N 
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Oskar Johansson                 Cecilia Schulz     
Ordförande          Sekreterare 
 
 
 
 
 
       

 
Elias Kristensson            Jonathan Hedlund    
Justerare         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 Elias Kristensson och Jonathan 

Hedlund till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Frank Thomasson, David Tengblad, 

Fredrika Norberg, Christoffer Alm, 
Isak Jonasson, Thomas Laine och 
Filip Åkesson ges närvaro-, förslags- 
och yttranderätt till dagens möte 
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6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   
med utskickat förslag 

 
7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna 	 	
	 	

§ 2.  Beslut 
 

1. Hanna Sundling  
 

yrkar  
att godkänna revideringen av budgetutfallet för I-Case från -7000 till -9000 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att godkänna revideringen av budgetutfallet för I-Case från -7000 till -9000 
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. LCM Västar  
Ordförande för LCM besökte styrelsemötet och presenterade deras design på västar. 
Styrelsen ansåg att denna var i linje med I-sektionens grafiska profil och godkände 
därmed inköpet.  
 

2. UO överlämning  
En diskussion fördes på mötet om huruvida UO har användbara 
överlämningsdokument. För att säkerställa att samtliga dokument efterföljer en viss 
formalia diskuterades det om styrelsen skall ta fram en grundläggande mall för 
överlämningsdokumentet. Under mötet diskuterades även hur en eventuell planering 
under LP4 inför LP1 hade vart användbar. Flera för och nackdelar togs upp 
däribland att kommande utskott undviker en stressig start på verksamhetsåret och 
nackdelen att de inte har möjlighet att sätta egen prägel på sin start. Diskussionen 
landade i att detta är ett ämne som skall tas vidare till kommande U-konf där det 
vidare skall diskuteras  
 

3. Hitract 
Förra året vid denna tidpunkt skrev föregående styrelse avtal med Orbi som brukats 
under detta verksamhetsår. För två månader sedan skrev TKL på ett avtal med 
Hitract, vars funktion kan likställas med Orbi. Under diskussion med övriga 
sektioner har det framkommit att andra sektioner önskar att byta och således ser 
styrelsen ett värde i att göra detsamma. Mer info gällande detta kommer på 
kommande möten.  
 

4. Sektionsdrinken  
Sektionsdrinken har under tidigare möten diskuteras och nu efterfrågas från TKL 
ingredienser till denna. Därmed upprättar Markus ett formulär som även 
marknadsförs på sociala medier där samtliga medlemmar kan skicka in sina förslag 
till sektionsdrinken. Styrelsen utser därefter förslagsvis 3 av dessa idéer och publicerar 
på sociala medier där medlemmarna får rösta om den slutgiltiga drinken. 
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5. Engagemang Lp 4 
Styrelsen har identifierat ett lågt engagemang hos sektionsmedlemmarna. Detta kan 
förklaras genom flera olika teorier men styrelsen beslutar om att ta upp detta på 
kommande U-konf.   

 
6. Instagram + LinkedIn   

I nuläget är aktiviteten på sektionens intagramkonto relativt lågt och publicering sker 
i huvudsak på sektionens instagram story. Därmed diskuterades det en eventuell 
revidering av riktlinjerna för sociala medier och även rensning av det befintliga 
kontot. Detta skall diskuteras under U-konf. Även användandet av LinkedIn skall 
under kommande U-konf diskuteras.  
 

7. Högtalare 
En diskussion fördes om huruvida en ytterligare högtalare skall köpas in för att 
kunna användas på sittningar och dylikt i större lokaler. Jonathan tar fram förslag 
och presenterar på kommande möten.  

 
8. Uppgifter inför SM4  

Ansvarsområden till SM4 fördelades där Robin och Jonathan ansvarar för fika, 
Markus och Jonathan för röstblanketterna, Johan och Hanna för närvaro, Johan för 
presentation av styrelsen rapporterar och mat ansvarar Markus och Elias för. 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson  
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2022.05.03 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


