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Styrelsemöte 6 i Konglig Samhällsbyggnadssektion 	
	
Onsdagen den 5 februari 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. 17:24. 
 
§ 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 Benjamina Haksabanovic till 
justerare. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att justera dagordningen och skifta plats på punkt § 8 och 
punkt § 15. Styrelsen beslutar sedan att godkänna dagordningen. 
 
§ 6 Föregående protokoll 
Louise Björkman läser upp protokoll 5 som skrevs den 2020-02-04. 
Styrelsen beslutar att bordlägga protokoll 5. 
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§ 7 Funktionärsmail + ÅKE mail 
Ninnie Tägtström önskar en samlad mailadress för alla ÅKE som justeras 
succesivt och ingår under funktionärsmailen. 
Lori Kaya och Ninnie Tägtström tar fram en lösning tillsammans. 
 
§ 8 Styrelseresa 
Styrelsen diskuterar styrelseresan. 
 
§ 9 JS Sverige 
Styrelsen har mottagit ett erbjudande om att få broschyrer för sektionen 
tryckta kostnadsfritt. Styrelsen diskuterar opartiskhet och sponsorer. 
Styrelsen beslutar att avslå erbjudandet och istället tillfråga DKP. 
 
§ 10 Ekonomi 
Jesper Andersson uppdaterar angående sektionens ekonomi. 
 
§ 11 Funktionärer åtkomst styret 
Styrelsen diskuterar huruvida funktionärer ska ha tillgång till styret eller ej. 
 
§ 12 Gåvor till medlemmar 
Styrelsen diskuterar hur sektionen hanterar gåvor till sektionsmedlemmar. 
 
§ 13 Fyllnadsval ÅKE 
Ninnie Tägtström meddelar att Anton Kindlund och Agnes Röllgårdh har anmält 
sig som frivilliga till posten som ÅKE för S3. 
Styrelsen beslutar att fyllnadsvälja Anton Kindlund till ÅKE för S3 Stads- och 
trafikplanering. 
Styrelsen beslutar att fyllnadsvälja Agnes Röllgårdh till ÅKE för S3 Miljöteknik 
och hållbar infrastruktur. 
 
§ 14 Styrelsemärken 
Styrelsen diskuterar ett styrelsemärke. 
 
Ofelia Cedervall lämnar mötet kl. 18:16. 
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Mötesordförande ajournerar mötet kl. 18:16. 
Mötesordförande återupptar mötet kl. 18:30. 
 
§ 15 SIM-sittning 
Styrelsen diskuterar att göra SIM-sittning till en tradition och utveckla 
konceptet tillsammans med sektionerna för Industriell ekonomi och Maskin. 
Donya Dam för diskussionen vidare med nämnda sektioner. 
 
§ 16 Fondansökan Eventansvarig 
Eventansvarig väljer att dra tillbaka sin fondansökan. 
 
§ 17 SNOW kontaktsamtal 
Donya Dam berättar vad som diskuterades under kontaktsamtal med SNOW. 
SNOW efterfrågar en förrådsplats. Oskar Sundström kontaktar SNOW i frågan. 
 
§ 18 Emailadress  
Maia Eppelin önskar att en mailadress till QBMs PR/Event-ansvarig upprättas. 
Styrelsen beslutar att Maia Eppelin får upprätta en mailadress till QBMs 
PR/Event-ansvarig. 
 
§ 19 Sångboken 
Benjamina Haksabanovic uppdaterar om sångboken och Jämnos arbete kring 
den. Styrelsen fortsätter diskutera ärendet framöver. 
 
§ 20 Uppdatering skadedjur i L 
Oskar Sundström uppdaterar styrelsen angående skadedjuren som förekommit 
i L-huset. 
 
§ 21 Funkisträff 17:e februari 
Styrelsen diskuterar vad som ska avhandlas på funktionärsträffen den 17 
februari 2020. 
 



	
STYRELSEMÖTE 6 
	
Konglig Samhällsbyggnadssektion 2020-02-05	
	
	

Konglig Samhällsbyggnadssektion, Org.nr: 802412-5737, www.s-sektionen.se	
	

§ 22 Don-professorsmiddag 
Mario Ishak informerar styrelsen om Don-professormiddagen den 19 februari 
2020. 
 
§ 23 Lunchträff med kansliet 2:a mars 
ABE-kansliet har bjudit in styrelsen till en lunchträff den 2 mars. Alla i styrelsen 
kommer närvara under träffen. 
 
§ 24 Verksamhetsplan 2020 och styrdokument 
Mario Ishak berättar om sektionens verksamhetsplan och styrdokument och 
uppmanar styrelsen att ta del av dessa. 
 
§ 25 Matspar i Sverige AB 
Styrelsen har mottagit mail från Matspar i Sverige AB som önskar dela ut ett 
stipendium. Styrelsen beslutar att Ofelia Cedervall hanterar ärendet. 
 
§ 26 Kamratstipendiet 
Ninnie Tägtström uppdaterar styrelsen om kamratstipendiet. 
Under SM 1 kommer sektionen få rösta om de stödjer styrelsens idé om att 
nominera årets kompis till Kamratstipendiet. 
 
§ 27 Övriga frågor 
 
§ 27.1 Testamenten och verksamhetsberättelser 
Jesper Andersson tillfrågar styrelsen om funktionärsgrupperna lämnat in sina 
testamenten och verksamhetsberättelser och ber styrelsen att påminna de som 
inte lämnat in. 
 
§ 28 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2020-02-11 kl. 12:15. 
 
§ 29 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 20:41. 
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Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Louise Björkman   Mario Ishak 
Stockholm, 2020-02-05  Stockholm, 2020-02-05 
 
 
Justeras:    
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Maia Eppelin   Benjamina Haksabanovic 
Stockholm, 2020-02-10  Stockholm, 2020-02-18 


