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Styrelsemöte 2 i Konglig Samhällsbyggnadssektion  
 

Tisdagen den 21 januari 2020 
 
Närvarande: Mario Ishak, Jesper Andersson, Louise Björkman, Lori Kaya, Ofelia 
Cedervall, Maia Eppelin, Ninnie Tägtström, Donya Dam, Oskar Sundström, 
Benjamina Haksabanovic. 
Frånvarande:  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 12:17. 
 
§ 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 Maia Eppelin och Ninnie Tägtström till justerare. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 
§ 6 Föregående protokoll 
Louise Björkman läser upp protokoll 1 som skrevs den 12 januari 2020. En 
rättelse görs på punkt § 16. 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 2020-01-12 efter att 
datum för SM 1 är korrigerat till den 26 februari och sedan lägga det till 
handlingarna. 
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§ 7 Asana 
Jesper Andersson berättar om verktyget Asana och uppmanar alla i styrelsen 
att kontakta sina företrädare för att få tillgång till verktyget. 
 
§ 8 Kamratstipendiet 2020 
Jesper Andersson berättar om Kamratstipendiet 2020 som utgörs av avkastning 
från Stiftelsen Tekniska Högskolans i Stockholms Kamratstipendiefonder. 
Jesper Andersson informerar att sektionen inte nominerade någon föregående 
år. Styrelsen diskuterar om nominering skall lämnas in i år eller inte. 
Ninnie Tägtström kontaktar THS för frågor och styrelsen beslutar att bordlägga 
frågan till kommande styrelsemöte. 
 
§ 9 Fyllnadsval Ambassadeur 
Ellinor Wardman, S1, har ansökt om en post i Ambassadeur 2020. 
Donya Dam tar kontakt med Ellinor Wardman och styrelsen bordlägger frågan 
till styrelsemötet 2020-01-22. 
 
Benjamina Haksabanovic ansluter till mötet kl. 12:38. 
 
§ 10 Neonskylt QBM 
QBM ansöker om att sätta upp en neonskylt i oaSen. 
Oskar Sundström tar kontakt med Akademiska Hus och styrelsen beslutar att 
godkänna att skylten får sättas upp förutsatt att det godkänns av Akademiska 
Hus. 
 
§ 11 Info rökförbud 
Oskar Sundström informerar att samtal förs med Akademiska Hus angående de 
åtgärder som krävs för att tillgodose rökförbudet som infördes under år 2019. 
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§ 12 Samråd med funktionärer om oaSen 
Oskar Sundström föreslår att funktionärer ska få lämna förslag till förbättringar 
i oaSen. Oskar Sundström föreslår vidare att en nämnd för detta upprättas och 
öppnar upp för diskussion i styrelsen. 
Jesper Andersson meddelar att det i PM står att styrelsen kan vid behov 
tillsätta en arbetsgrupp för att bearbeta en viss fråga. 
Styrelsen beslutar att Oskar Sundström får tillsätta en arbetsgrupp för 
förbättringar i oaSen. Detta kommer presenteras vid funktionärsträffen 2020. 
 
§ 13 TV:n i oaSen 
Oskar Sundström informerar om den nya tv:n som köptes in till oaSen. Tv:n var 
skadad vid leverans och Oskar Sundström redogör för åtgärder. 
Styrelsen beslutar att tv:n ska kasseras. 
 
§ 14 Möte med Tentia 
Mario Ishak berättar vad som har diskuterats under ett möte med Tentia. 
Mario Ishak och Jesper Andersson närvarade vid detta möte. 
 
§ 15 Alkohol i oaSen 
Mario Ishak berättar om hur sektionen ska förhålla sig till alkohollagen.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
§ 17 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2020-01-22 kl. 17:15. 
 
§ 18 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 13:05. 
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Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Louise Björkman   Mario Ishak 
Stockholm, 2020-01-21  Stockholm, 2020-01-21 
 
 
Justeras:    
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Maia Eppelin   Ninnie Tägtström 
Stockholm, 2020-02-10  Stockholm, 2020-02-12 


