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Styrelsemöte 24 i Konglig Samhällsbyggnadssektion 	
	
Tisdagen den 25 augusti 2020 
	
Närvarande: Mario Ishak, Louise Björkman, Lori Kaya, Ofelia Cedervall, Jesper 
Andersson, Donya Dam, Oskar Sundström, Ninnie Tägtström, Maia Eppelin. 
Frånvarande: Benjamina Haksabanovic 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 12:07. 
 
§ 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 Ofelia Cedervall och Ninnie Tägtström till justerare. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att sekretessbelägga § 11 Ny Don och beslutar sedan att 
godkänna dagordningen. 
 
§ 6 Föregående protokoll 
Louise Björkman läser upp protokoll 23 som skrevs den 18 juni 2020. Styrelsen 
beslutar att godkänna föregående protokoll 22 och 23 och lägga de till 
handlingarna. 
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§ 7 Fyllnadsval ÅKE 
Ninnie Tägtström berättar att Julia Jiang (S2), Julia Johansson (FOF2) och Oskar 
Sundström (S3, GIT) har ansökt om posten som Åke. 

Oskar Sundström anger sig som jävig i frågan och deltar inte i diskussion och 
röstning gällande sin egen ansökan till posten. 

Styrelsen diskuterar kandidaterna och beslutar att fyllnadsvälja alla 
ovanstående kandidater till posten som Åke för respektive årskurs/program. 
 
§ 8 IBK Samhällsbyggnad 
Oskar Sundström väljer att dra tillbaka sin punkt. 
 
§ 9 Braive workshop 
Mario Ishak läser upp ett skriftligt meddelande från Benjamina Haksabanovic 
som inte närvarar på mötet. Jämnogruppen ska tillsammans med Braive hålla i 
en workshop och efterfrågar deltagande av representanter från Styrelsen. 

Styrelsen beslutar att Benjamina Haksabanovis fastslår ett datum med Braive 
för workshopen och återkopplar sedan till Styrelsen för att fastställa vilka som 
kan delta. 
 
§ 10 Uppförandekod och likabehandlingsplan 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till kommande styrelsemöte. 
 
§ 11 Ny Don 
Punkten är sekretessbelagd. 
 
§ 12 Övriga frågor 

§ 12.1 Funkisgasque 
Styrelsen diskuterar den stundande Funkisgasquen och dess fullbordan samt 
hur regler och riktlinjer kopplat till Covid-19 ska kunna upprätthållas. 
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Styrelsen beslutar att Funkisgasquen ska få äga rum under förutsättning att alla 
regler och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, KTH och THS följs. 
 
§ 12.2 Lunchföreläsningar 
Styrelsen diskuterar stundande lunchföreläsningar och hur de ska gå till rent 
praktiskt kopplat till Covid-19 och de åtgärder som krävs. 

Styrelsen beslutar att Ofelia Cedervall kontaktar aktuella företag för att föreslå 
olika lösningar. 
 
§ 12.3 Rattmuff – budget ny bil 
Oskar Sundström informerar Styrelsen om ett budgetförslag som Rattmuff tagit 
fram angående köp av ny bil. Styrelsen diskuterar budgetförslaget. 

Styrelsen beslutar att Rattmuff tar fram alternativ på ny bil att presentera på 
kommande funktionärsmöte den 22 september. 
 
§ 13 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2020-08-26 kl. 17:00. 
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 13:00. 

 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
………………………………….   …………………………………. 
Louise Björkman   Mario Ishak 
Stockholm, 2020-08-25  Stockholm, 2020-08-25 
 
Justeras:    
 
………………………………….   …………………………………. 
Ofelia Cedervall   Ninnie Tägtström  
Stockholm, 2020-09-06  Stockholm, 2020-09-06 


