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Protokoll  
 
Mötets art:  Stym 2 
Datum: 2020-07-22 
Tid: 17:17 
Plats: Virtuella Smörjkammaren (Discord) 
 
Närvarande: 
Filip Björklund, Ordförande 
Emelie Skantz, Kassör 
Lisa Wilk, Koordinator 
Sara Flodin, Styrelseledamot 
George Khalaf, Styrelseledamot 
Henrik Larsson, Styrelseledamot 
Amanda Skärbo Jonsson, Polhemsråd 
Erik Öbrink, Polhemsråd 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:19. 

 
 

2. Formalia 
 
2.1. Val av mötesordförande 

Filip Björklund valdes till mötesordförande. 
 

2.2. Val av justerare 
Emelie Skantz valdes till justerare.  
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Godkänd 
 
 

3. Punkter 
 

3.1. Återkoppling och uppdatering av arbetsfördelning 
George, Lisa och Gustav har börjat planera inför Smart. De har haft möte och lagt upp en enkel 
planering och fördelat arbetsuppgifter och kommer informera resterande styrelse nästa stym. 
Sara har jobbat vidare med designen av hoodies, vill göra ett roligt och speciellt tryck men 
styrelsens kreativitet är inte på topp.  
 

3.2. Mottagningen och styrelsens roll inom sektionen 
IN: Budget saknas för idrottsdagen under mottagningen. Det finns stor chans att många av de 
saker som behövs redan finns i förråd på sektionen, hittar de inte i förråd så går det på IN:s 
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marknadsföringsbudget. Emelie svarar på deras mejl.  
 
Styrelsen: Ska tänka på att de representerar sektionen under fester, event och mottagningen så 
det är viktigt att man agerar på ett bra vis. Vid krishantering, speciellt under mottagningen pratas 
först med berörda personer/presidiet och sen hela styrelsen.  
 

3.3. Fyllnadsrekryteringen 
Intervjuer har skett för både m-sno och lysmask, båda verkar som bra kandidater från 
intervjuerna. Styrelsen beslutar att välja Axel Båvegård till studienämndens ordförande, M 
(M-SNO) och Hana Bajrami till lysmask. Filip kommer ringa upp dem och berätta att de blivit 
valda. 
 
Ingen har sökt till jippomästare eller surströmmingsakademiker, en ny fyllnadsrekrytering ska 
läggas upp för dessa poster för att förhoppningsvis locka någon. För att öka chansen för 
sökande ska man trycka extra på att nominera folk som är passande för rollen. Rekryteringen 
öppnar imorgon, torsdag 23e juli och är öppen två veckor framåt. Henrik kommer att fixa 
google-formulär och skriva motiverande text. 
 

3.4. Corona 
Campus öppnar igen från och med 1a augusti, styrelsen borde informera sektionen om vad som 
kommer att gälla för sektionen den närmsta tiden. Filip ska försöka få fram mer information 
kring detta och sprida det vidare till sektionen. 
 
Moment: Kan komma att gå mer back i år på grund av corona, mindre försäljning från pubar 
och färre företag än förra året mm. Bra att ha en budget för SM1 där styrelsen lägger fram vad vi 
tror kommer att hända under året och ha några olika typer av “back-up” budgetar beroende på 
årets gång. Emelie har kontaktat convini och försöker säga upp kontraktet vilket skulle vara en 
utgift som försvann. Emelie ska också kolla med NN om hur mycket de beräknar dra in under 
året. 
Styrelsen kommer ha ett gemensamt budgetmöte under mötet 31a juli. 
 

3.5. THS återupplivade 
Sektionen har lite tappat kopplingen till THS, det är viktigt att ha en bra relation med dem då 
man måste ha medlemskap i THS för att kunna vara aktiv på sektionen. Bra om fler går med 
eftersom det även kan öka antalet aktiva på sektionen, som sjunkit från ca 1200 till ca 800.  
Det ger även mer mandat för kårfullmäktige.  

 
 
4. Mötets avslutande 

 
4.1. Övriga frågor 

Filip ringer till Axel Båvegård och Hana Bajrami. Axel Båvegård tacka ja.  
Henrik tog covid-19 antikroppstest idag. 
 

4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 19:00. 
 

4.3. Nästa möte 
31a juli kl 12:00  
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_______________________                                                                 _________________________ 
Filip Björklund, mötesordförande                                                           Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Emelie Skantz, justerare 
 
 


