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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 05 

Torsdagen den 04 februari 2021  

 
Närvarande: Oskar Sundström, Elin Lindgren, Hampus Löfgren, 
Andreas Karlsson, Lisa Wiklund, Johan Bexhorn, Ramayana 
Salgado, Saga Ugarph, Benjamina Haksabanovic, Naima Ozims 

Frånvarande:  
 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 
12:16. 
  

§ 2 Val av mötesordförande 
Styrelsen beslutar att välja Oskar Sundström till mötesordförande. 
 

§ 3 Val av mötessekreterare 
Styrelsen beslutar att välja Naima Ozims till mötessekreterare. 
 

§ 4 Val av justerare 
Styrelsen beslutar att välja Elin Lindgren och Lisa Wiklund till 
justerare. 
 

§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

§ 6 Föregående protokoll 
Naima Ozims läser upp protokoll 04 från föregående möte den 28 
januari 2021. Styrelsen beslutar att bordlägga protokoll 04 på 
grund av tekniska problem. 
 

§ 7 Uppdatering digitala signaturer 
Naima Ozims redogör för mötet som hon haft med 
valberedningen och mötesordförande angående stadgeändring 
av stadga 3.8.2. Naima Ozims ska undersöka huruvida digitala 
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signaturer anses vara tillräckligt juridiskt bindande innan eventuell 
proposition skrivs.  
 

§ 8 Digitala oaSen 
Naima Ozims presenterar en idé från mötesordförande Karl Escher. 
Förslaget berör användning av digitala oaSen som 
kompletterande diskussionsforum till ordinarie sektionsmöten.  

 

§ 9 Styrelsefotografering 
Lisa Wiklund presenterar förslag berörande klädkoden för 
styrelsefotograferingen. Styrelsen diskuterar flera alternativ. 

 

§ 10 Inventering QBM 
Johan Bexhorn framför att QBM-styrelsen vill inventera och städa 
QBM:s förråd av sanitära skäl. QBM vill även ha tillgång till faxen för 
bortforsling av avfall. 
Styrelsen beslutar att QBM får sanera och inventera sitt förråd i 
enlighet med nuvarande rekommendationer. QBM får även 
tillgång till faxen vid behov. 

 

§ 11 Uteaktiviteter inom sektionen 
Saga Ugarph tillfrågar styrelsen om fler funktionärsgrupper bör 
kunna genomföra uteaktiviteter, då KTH i dagsläget infört det för 
elever via THS. Styrelsen diskuterar vilka belägg som finns för att 
kunna genomföra detta. 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tillsvidare. Frågan kommer 
lyftas igen då nya rekommendationer från FHM släpps. 

 

§ 12 KTH real estate club 
Hampus Löfgren lyfter att KTH REC står väldigt långt från styrelsen 
och sektionen i dagsläget. Ökad samverkan mellan styrelserna för 
sektionen och KTH REC är något som styrelsen ställer sig positiv till. 
Hampus Löfgren har bokat möten med KTH REC-styrelsen 
angående fördjupade samarbeten.  
 
Andreas Karlsson avviker från mötet 13:02. 
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§ 13 Samarbete RICS 
Hampus Löfgren poängterar att KTH REC har större incitament att 
ingå samarbete med RICS, då de bland annat redan haft 
samarbeten med RICS tidigare.  
 

§ 14 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§ 15 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2021-02-09 kl. 
17:15.  
 

§ 16 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 
13:04. 
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
…………………………….…….  …………….……………………. 

Naima Ozims   Oskar Sundström 
Stockholm, 2021-02-04  Stockholm, 2021-02-04 
     
 
 
Justeras:    
 
 
………………………….……….  ………………….………………. 

Elin Lindgren   Lisa Wiklund 
Stockholm, 2021-02-10  Stockholm, 2021-02-10  
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