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Styrelsemöte 11 i Konglig Samhällsbyggnadssektion 	
	
Tisdagen den 3 mars 2020 
	
Närvarande: Mario Ishak, Louise Björkman, Lori Kaya, Ofelia Cedervall, Maia 
Eppelin, Jesper Andersson, Ninnie Tägtström, Donya Dam, Oskar Sundström, 
Benjamina Haksabanovic, Egil Morast (DKP), Magnus Burton (DKP). 
Frånvarande:  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 11.01. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
Styrelsen beslutar att välja Mario Ishak till mötesordförande. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
Styrelsen beslutar att välja Louise Björkman till mötessekreterare. 
 
§ 4 Val av justerare 
Styrelsen beslutar att välja Lori Kaya och Oskar Sundström till justerare. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  
 
§ 6 Föregående protokoll 
Louise Björkman läser upp protokoll 10 som skrevs den 25 februari 2020. 
Styrelsen beslutar att bordlägga protokoll 10. 
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§ 7 S-länkendagen under mottagningen 
Egil Morast (DKP) presenterar förslag om att modifiera S-länkendagen under 
mottagningen 2020 och efterfrågar mandat för detta. 
Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att Mario Ishak närvarar som 
representant från styrelsen under ett möte tillsammans med S-länken och DKP. 
 
Representanter från DKP lämnar mötet kl. 11:30. 
 
§ 8 Datasalar i L 
Ninnie Tägtström berättar att KTH är intresserade av studenters åsikter och 
förslag gällande kommande förändringar i datasalar i L. 
Ninnie Tägtström tar kontakt med berörda funktioner och för diskussion om 
hur detta ska gå till. 
 
§ 9 Riktlinjer kring spons 
Styrelsen diskuterar att ta fram riktlinjer gällande spons. 
Ofelia Cedervall tar fram ett utkast för riktlinjer/tips och presenterar detta på 
ett kommande styrelsemöte. 
 
§ 10 Extrainsatt SM 
Mario Ishak informerar att datum för Extrainsatt Sektionsmöte är fastställt till 
den 25 mars 2020. 
Styrelsen diskuterar eventuella revideringar på utkast för proposition om 
sångbokskommitté. 
 
§ 11 Bopolitisk debatt 
Styrelsen har mottagit ett mail där sektionen är tillfrågad att vara 
medarrangörer för en bopolitisk debatt. Styrelsen diskuterar detta och beslutar 
sedan att endast marknadsföra detta event om det fortsatt är intressant för 
företaget. 
 
§ 12 Verksamhetsberättelser 
Mario Ishak påminner om att sista dagen för inlämning av 
verksamhetsberättelser är den 30 juni 2020. 
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§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 14 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2020-03-17 kl. 12:15. 
 
§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 12:54. 
 
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Louise Björkman   Mario Ishak 
Stockholm, 2020-03-03  Stockholm, 2020-03-03 
 
 
Justeras:    
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Lori Kaya    Oskar Sundström 
Stockholm, 2020-04-07  Stockholm, 2020-04-07 


