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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 06 

Tisdagen den 09 februari 2021  
 
Närvarande: Oskar Sundström, Elin Lindgren, Hampus Löfgren, 
Andreas Karlsson, Lisa Wiklund, Johan Bexhorn, Ramayana 
Salgado, Saga Ugarph, Benjamina Haksabanovic, Naima Ozims, 
Astrid Lindblom (valberedningen), Ninnie Tägtström, (DKP - 
Phöseri), Torkel Blohmé (DKP - Event), Jonas Rissén (DKP - Logistik), 
Sofia Nork (DKP - Företag), Adam Åberg (DKP - Ekonomi) 

Frånvarande:   
 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 
17:15. 
  

§ 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 Johan Bexhorn och Hampus Löfgren till 
justerare. 
 

§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

§ 6 Föregående protokoll 
Naima Ozims läser upp protokoll 05 från föregående möte den 04 
februari 2021. Styrelsen beslutar att bordlägga protokoll 05. 
 

§ 7 Motionsförslag valberedningen 
Astrid Lindblom presenterar den eventuella motion som 
valberedningen vill lägga fram angående att DKP inte längre ska 
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väljas i grupp. Vidare motiverar Astrid Lindblom varför 
valberedningen vill lägga denna motion. Torkel Blohmé redogör 
för varför DKP motsätter sig detta. Diskussion sker mellan DKP, 
valberedningen och styrelsen angående motionen. 
Styrelsen kommer föra diskussion vidare under nästkommande 
möte, innan slutgiltigt ställningstagande görs.  

 

§ 8 Arbetsgrupp för intern miljöpolicy 
Oskar Sundström framför att sektionen skulle behöva ta fram en 
egen miljöpolicy, som konkretiseras hur sektionens olika 
verksamheter ska efterfölja den allmänna miljöpolicyn från THS. Ett 
förslag på hur den egna sektionsmiljöpolicyn ska tas fram har 
inkommit från Ossian Ahlkvist. 
Styrelsen beslutar att upprätta en arbetsgrupp, projekt ”S-björnen”, 
med Ossian Ahlkvist som ansvarig. 
 
Ninnie Tägtström och Sofia Nork lämnar mötet 18:40. 
Astrid Lindblom, Jonas Rissén, Torkel Blohmé och Adam Åberg 
lämnar mötet 18:41. 
 

§ 9 Sektionsmöte 2 
Styrelsen diskuterar datum för sektionsmöte 2. Styrelsen föreslår att 
sektionsmöte 2 preliminärt sker under vecka 19 eller 20. 

 

§ 10 Uppdatering jubileumskommitté 
Oskar Sundström lämnar en statusuppdatering om arbetet med 
jubileumskommittén.  

 

§ 11 Lava live 
Olivia Nygren tillfrågar styrelsen om media-GA för Lava får 
genomföra ett Lava live eftersnack. Tanken är att eftersnacket ska 
sändas på instagram.  
Styrelsen ställer sig positiva till att Lava live - eftersnack genomförs. 
Styrelsen motiverar detta med att det går i linje med tidigare 
beslut.  
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§ 12 Sektionens dag 2.0 
Oskar Sundström tillfrågar styrelsen hur ett event ”sektionens dag 
2.0” ska kunna genomföras. Målet med ”sektionens dag 2.0” är att 
ettan ska få komma i kontakt med sektionen och se vad sektionen 
har att erbjuda. Styrelsen diskuterar olika förslag på 
genomföranden. 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande 
kvällsmöte. 

 

§ 13 Övriga frågor 
 

§ 13.1 Restriktioner i oaSen 
Det har kommit till styrelsens kännedom att möblemang inte följs i 
oaSen, samt att städningen ej fungerar i dagsläget. Styrelsen 
diskuterar hur man ska åtgärda dessa problem.  
 

§ 13.2 Uppdatering från Vice Ordförande 
Elin Lindgren informerar om sitt arbete och det möte hon haft med 
övriga Vice ordföranden från THS. 
 

§ 14 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2021-02-18 kl. 
12:15.  
 

§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 
19:22. 
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Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
 
…………………………….…….  …………….……………………. 

Naima Ozims   Oskar Sundström 
Stockholm, 2021-02-08  Stockholm, 2021-02-08 
     
 
 
Justeras:    
 
 
………………………….……….  ………………….………………. 

Johan Bexhorn   Hampus Löfgren 
Stockholm, 2021-02-12  Stockholm, 2021-02-12  
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