STYRELSEMÖTE 20
Konglig Samhällsbyggnadssektion 2019-05-12

Styrelsemöte 20 i Konglig Samhällsbyggnadssektion
Tisdagen den 12: maj 2020
Närvarande: Jesper Andersson, Mario Ishak, Lori Kaya, Ofelia Cedervall, Maia
Eppelin, Donya Dam, Oskar Sundström, Benjamina Haksabanovic, Ninnie
Tägtström.
Frånvarande: Louise Björkman.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl.12:16.
§ 2 Val av mötesordförande
Styrelsen beslutar att välja Mario Ishak till mötesordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutar att välja Jesper Andersson till mötessekreterare.
§ 4 Val av justerare
Styrelsen beslutar att välja Ofelia Cedervall och Lori Kaya till justerare.
§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
Styrelsen beslutar om att ha lyckta dörrar under §8 Ny Don.
§ 6 Föregående protokoll
Mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa möte eftersom ordinarie
sekreterare ej är närvarande.
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§ 7 Möte med sångbokskommitén
Jesper och Mario berättar om uppstartsmötet de haft med sångbokskommitén.
Bland annat diskuterades vilken plan som kommitén kommer ha för sitt arbete
framöver samt budget. Förhoppningen är att beslut om sångboken, samt
budgetrevidering som tillåter inköp av sångböcker, kommer tas på SM3 eller
SM4.
§ 8 Ny Don
Denna punkt är belagd med sekretess.
§ 9 Sektionsmiljöråd
Sektionsmiljöråd brukar delvis bygga på underlag från en diskussion på ett JMLråd som hålls av THS, men denna har inte genomförts i vår. Sektionen har
dessutom en mycket begränsad verksamhet just nu och det är därför troligt att
ett sektionsmiljöråd skulle riskera att bli innehållslöst. Styrelsen beslutar därför
att något sektionsmiljöråd inte kommer att anordnas i vår, tror att det enligt
PM 20.4 ska ske. Planen är istället att ett sektionsmiljöråd ska hållas i höst.
Benjamina informerar sektionens funktionärer.
§ 10 Skolråd
Jämno lyfter en paragraf i pm, 7.5, gällande ett skolråd och frågar om denna är
aktuell då hon inte blivit inbjuden till ett sådant möte.
Benjamina kollar med THS om de vet vad punkten hänvisar till. Om den inte är
aktuell tycker styrelsen att det är okej att ta bort punkten.
§ 10 Övriga frågor
§10.1 Kontaktsamtal l´sqlings ordförande.
Lori har haft möte med l´sqlings ordförande som hade frågor om körens
sammansättning. Styrelsen anser att det är ok att ett mindre antal medlemmar
i kören inte är sektionsmedlemmar (exempelvis andra studerande på KTH eller
tidigare studenter på S). Detta så länge dessa personer inte konkurrerar med
platser för s-studenter.
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§10.1Hemsidan.
Lori har haft kontakt med personen som ska utveckla hemsidan och diskuterat
pris och olika lösningar.
Styrelsen beslutar att gå vidare med ett förslag där vi håller budgeten och ett
antal funktioner. Om behov och efterfråga finns kommer det gå att
vidareutveckla hemsidan framöver. Planen är att hemsidan ska vara klar innan
mottagningen.
§ 11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 2020-05-19 kl.12:15.
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 12:55.

Vid protokollet:

Ordförande:

………………………………….
Jesper Andersson
Stockholm, 2020-05-12

………………………………….
Mario Ishak
Stockholm, 2020-05-12

Justeras:

………………………………….
Ofelia Cedervall
Stockholm, 2020-05-25

………………………………….
Lori Kaya
Stockholm, 2020-05-19
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