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Styrelsemöte 4 i Konglig Samhällsbyggnadssektion 	
	
Tisdagen den 28 januari 2020 
	
Närvarande: Jesper Andersson, Louise Björkman, Lori Kaya, Ofelia Cedervall, 
Maia Eppelin, Oskar Sundström, Benjamina Haksabanovic.  
Frånvarande: Mario Ishak, Ninnie Tägtström, Donya Dam. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Jesper Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 12:17. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
Styrelsen beslutar att välja Jesper Andersson till mötesordförande. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
Styrelsen beslutar att välja Louise Björkman till mötessekreterare. 
 
§ 4 Val av justerare 
Styrelsen beslutar att välja Benjamina Haksabanovic och Oskar Sundström till 
justerare. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 
§ 6 Föregående protokoll 
Louise Björkman läser upp protokoll 2 som skrevs den 21 januari 2020. 
Styrelsen beslutar att godkänna protokoll från 2020-01-21 och lägga det till 
handlingarna. 
Louise Björkman läser upp protokoll 3 som skrevs den 22 januari 2020. 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 2020-01-22 och 
lägga det till handlingarna. 
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§ 7 Menti 
Benjamina Haksabanovic tillfrågar styrelsen om Menti får användas under ett 
evenemang Jämno håller i den 4 februari i samband med Lava 2020. 
Styrelsen diskuterar om Menti är ett verktyg som även kan appliceras under 
sektionsmöten.  
Styrelsen beslutar att Menti får användas under Jämnos evenemang och att det 
ska bokföras mot Jämnos budget tillsvidare. 
Louise Björkman samtalar med mötesordförande och valberedningen inför SM 
1 om Menti är ett verktyg som ska införas under sektionsmöten. 
 
§ 8 Styrelselokal i L 
Oskar Sundström berättar om återkopplingen från Akademiska Hus och 
tillfrågade sektioner. Styrelsen diskuterar kostnadsökningen ett lokalbyte skulle 
innebära. Oskar Sundström fortsätter arbetet med att tillfråga andra sektioner 
och återkommer i frågan. 
 
§ 9 Uppdatera funktionärsmailen 
DKP har meddelat att de inte har tillgång till de mail som skickas ut via 
funktionärsmailen. Lori Kaya undersöker detta och återkopplar till DKP. 
Styrelsen diskuterar om ytterligare en mailadress ska upprättas för ”allmän 
info” där fler grupper än funktionärerna som står med i PM ingår. 
Lori Kaya upprättar en sådan mailadress. 
 
§ 10 Skadedjur i L-huset 
Skadedjur har upptäckts i L-huset. Akademiska Hus har placerat ut råttfällor i 
oaSen. Oskar Sundström återkommer när de är bortplockade. 
 
§ 11 Biljettpolicyn 
Styrelsen diskuterar hur biljettpolicyn som finns på funktionärsdriven ska bli 
mer synlig och om en ny policy behöver upprättas. 
Maia Eppelin skickar en påminnelse om biljettpolicyn i samband med utskick av 
nya regler för oaSen. 
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§ 12 Resepolicy 
Styrelsen diskuterar om en resepolicy/hållbarhetspolicy ska upprättas. 
Oskar Sundström undersöker om andra sektioner har en policy som 
samhällsbyggnadssektionen kan anamma. 
Styrelsen bordlägger frågan tillsvidare. 
 
§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
§ 14 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2020-02-04 kl. 12:15. 
 
§ 15 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 13:00. 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Louise Björkman   Jesper Andersson 
Stockholm, 2020-01-28  Stockholm, 2020-01-28 
 
 
Justeras:    
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Benjamina Haksabanovic  Oskar Sundström 
Stockholm, 2020-02-18  Stockholm, 2020-02-18 


