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Styrelsemöte 9 i Konglig Samhällsbyggnadssektion 	
	
Onsdagen den 19 februari 2020	
	
Närvarande: Mario Ishak, Louise Björkman, Lori Kaya, Ofelia Cedervall, Jesper 
Andersson, Ninnie Tägtström, Oskar Sundström. 
Frånvarande: Maia Eppelin, Donya Dam, Benjamina Haksabanovic. 
 
§ 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 Louise Björkman till mötessekreterare. 
 
§ 4 Val av justerare 
Styrelsen beslutar att välja Ofelia Cedervall och Oskar Sundström till justerare. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att lägga till punkt § 7 Motionssvar till dagordningen och 
justera numreringen därefter och beslutar sedan att godkänna dagordningen.  
 
§ 6 Föregående protokoll 
Louise Björkman läser upp protokoll 8 som skrevs den 18 februari 2020. 
Styrelsen beslutar att bordlägga protokoll 8 och godkänna föregående protokoll 
4, 5 och 6 från 2020-01-28, 2020-02-04 respektive 2020-02-05 och lägga det till 
handlingarna. 
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§ 7 Motionssvar 
Styrelsen diskuterar QMBs proposition om PM ändring för PR/Event-ansvarig. 
Styrelsen beslutar att ett motionssvar kommer skrivas där styrelsen ser positivt 
till propositionen. 
 
§ 8 Teknikförrådet & städrutiner 
Oskar Sundström tillfrågar styrelsen att frigöra utrymme i förråd för att frigöra 
förvaringsutrymme till funktionärsgrupper. 
Styrelsen godkänner detta förutsatt att Oskar Sundström för dialog med 
berörda funktionärsgrupper. 
Styrelsen diskuterar även städrutiner för förråden och beslutar att bordlägga 
frågan. 
 
§ 9 Styrelselokal i L 
Styrelsen diskuterar ny styrelselokal och andra alternativ såsom att dela lokal 
med funktionärer. 
Oskar Sundström tillfrågar funktionärer och återkommer i frågan. 
 
§ 10 Hållbarhetspolicy 
Styrelsen diskuterar ett utkast för en hållbarhetspolicy. 
 
§ 11 Sexmästeri 
Styrelsen diskuterar att införa en eventgrupp. 
Oskar Sundström diskuterar detta med Adam Åberg som tillfrågat styrelsen 
angående detta och ber honom inkomma med ett förslag och presentera detta 
på ett styrelsemöte. 
 
§ 12 Fyllnadsval ÅKE 
Ninnie Tägtström berättar att Siri Nöjd och David Melander har anmält sig som 
frivilliga till posten som ÅKE för S4, Husbyggnads- och anläggningsteknik. 
Styrelsen diskuterar och beslutar att fyllnadsvälja Siri Nöjd och David Melander 
till ÅKE för S4, Husbyggnads- och anläggningsteknik. 
 
§ 13 Kontaktsamtal ÅKE 
Ninnie Tägtström tillfrågar styrelsen om budget för kontaktsamtal ÅKE. 
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§ 14 Reglera årets kompis 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten. 
 
§ 15 Kylskåpet 
Styrelsen har förvarat två kylskåp som ska kasseras p.g.a. dåligt skick.  
Karl Mårtensson har tillfrågat att få överta ett av kylskåpen. 
Styrelsen beslutar att donera ett kylskåp till Karl Mårtensson. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 17 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 25 februari 2020 kl. 12:15. 
 
§ 18 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 13:04. 
 
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Louise Björkman   Mario Ishak 
Stockholm, 2020-02-19  Stockholm, 2020-02-19 
 
 
Justeras:    
 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Ofelia Cedervall   Oskar Sundström 
Stockholm, 2020-04-08  Stockholm, 2020-04-07 


