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Styrelsemöte 7 i Konglig Samhällsbyggnadssektion 	
	
Tisdagen den 11 februari 2020	
	
Närvarande: Mario Ishak, Jesper Andersson, Louise Björkman, Lori Kaya, Ofelia 
Cedervall, Maia Eppelin, Ninnie Tägtström, Donya Dam, Oskar Sundström, 
Benjamina Haksabanovic, Kalle Mårtensson (Representant från Esset) 
Frånvarande:  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 12:14. 
 
§ 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 Lori Kaya till justerare. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att stryka punkt § 11 Bokningsansvarig THS lokaler från 
dagordningen och beslutar sedan att godkänna dagordningen. 
 
§ 6 Föregående protokoll 
Louise Björkman läser upp protokoll 6 som skrevs den 5 februari 2020. 
Styrelsen beslutar att bordlägga protokoll 6. 
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§ 7 PM-ändring Esset 
Kalle Mårtensson presenterar ett förslag till PM-ändring avseende Esset. 
Styrelsen uppmanar Kalle Mårtensson att presentera förslaget under SM 1. 
 
§ 8 Fondansökan Esset 
Styrelsen har mottagit en fondansökan från Esset om bidrag till att starta 
tidningen och bygga en hemsida för den. 
Styrelsen diskuterar ansökan och beslutar sedan att bifalla Essets fondansökan. 
 
§ 9 Fondansökan FC-Sam dam 
Styrelsen har mottagit en fondansökan från FC-Sam Dam om bidrag till att 
springa Premiärmilen. Sektionens medel bör användas för projekt som gynnar 
alla sektionens medlemmar vilket styrelsen bedömer ej är fallet i denna fråga. 
Styrelsen beslutar att avslå FC-Sam Dams fondansökan. 
 
§ 10 Sångbokskommitté remiss 
Styrelsen diskuterar utkastet och eventuella ändringar för proposition om PM-
ändring gällande förtydligandet och riktlinjer kring framtagandet av sångbok 
och sångbokskommitté. 
 
§ 11 Bokningsansvarig THS lokaler 
Punkten är struken. 
 
§ 12 Vårbalen kontaktsamtal 
Ofelia Cedervall berättar vad som diskuterades under kontaktsamtal med 
Vårbalen. Vårbalen önskar att en mailadress för företagsärenden upprättas. 
Eventuella PM-ändringar diskuterades även. 
Ofelia Cedervall upprättar en mailadress för företag till Vårbalen samt 
informerar hur de ska gå tillväga för att genomföra en eventuell PM-ändring. 
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§ 13 Avslutningsgasque 
Styrelsen har mottagit en fråga angående budgetfördelning mellan S, FoF och 
FUMFF för avslutningsgasque. 
Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att ett slutdatum för intresseanmälan 
för att delta på gasquen sätts och att budgeten sedan fördelas per anmälda 
personer. 
 
§ 14 Teknikförrådet & städrutiner 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten. 
 
§ 15 Styrelselokal i L 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 17 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2020-02-18 kl. 12:15. 

§ 18 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 13:08. 
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
………………………………….   …………………………………. 
Louise Björkman   Mario Ishak 
Stockholm, 2020-02-11  Stockholm, 2020-02-11 
 
Justeras:    
 
………………………………….   …………………………………. 
Ofelia Cedervall   Lori Kaya 
Stockholm, 2020-03-25  Stockholm, 2020-03-25 


