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Protokoll vid möte 2020-05-20 
Mötestid: 17:15-18:00  
Plats: Online via Zoom 
 

1. Mötets öppnande  Lovisa Härold öppnade mötet.  

2. Val av justerare  Daniel Vallin och Samuel Hjorth valdes till justerare. 

3. Mötets behöriga 
utlysande  Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar  Kalle Eriksson, Rebecca Persson, Emmy Norberg, 
Ludvig Peterson och Tim Ekström Lundemo. 

5. Fastställande av 
föredragslista  Föredragslistan godkändes. 

6. Närvaro 

Lovisa Härold 
Tobias Aspegårdh 
Johan Persson 
Samuel Hjorth 
Simon Karlsson 
Izabel Wikner 
Erik Johansson 
Rebecca Linder 
Vilma Björk Öhrfelt 
Daniel Vallin  

7. Föregående 
mötesprotokoll  Föregående mötesprotokoll godkändes. 

8. Avstämning 
föregående möte 

Daniel: Han ska slutföra kursutvärderingar samt ha 
ett examinatorsmöte. Han ska även på möte med 
David Eriksson, aktivitetsansvarig i Familjen, för att 
planera sektionens aktiviteter under mottagningen. 
OK 
 
Johan: Han ska fortsätta planering inför evenemang 
för klassrepresentanter. Han ska även tillsammans 
med Daniel bestämma vilka kurser som ska 
utvärderas nästa period. OK 
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Tobias: Han ska sätta sig in i protokollskrivning inför 
sitt uppdrag som sekreterare under vårmötet. OK 
 
Ella: Hon ska på möte med LinTek samt ska börja 
planera inför överlämning. Ej närvarande.  
 
Simon: Han ska besvara förfrågan angående 
broschyrer samt göra inlägg på Facebook angående 
vakanta poster till styrelsen 20/21. OK 
 
Erik: Han ska på möte med David Eriksson, 
aktivitetsansvarig i Familjen, för att planera 
sektionens aktiviteter under mottagningen. OK 
 
Lovisa: Hon ska färdigställa samt skicka ut 
handlingar inför vårmötet. Hon ska även gå på ITN 
och OR-N. OK 
 
Vilma: Hon ska gå på ITN och OR-N. Hon ska sätta 
sig in i manus och teknik inför vårmötet. Hon ska 
även på möte med David Eriksson, 
aktivitetsansvarig i Familjen, för att planera 
sektionens aktiviteter under mottagningen.OK 
 
Rebecca: Hon har inget planerat. OK 
 
Samuel: Han ska justera protokoll samt gå på KR-N. 
OK 

9. Projektledare LOGIN  Erik: Han har fortsatt arbetet med EDGB LOGIN.  

10. General Familjen  Familjen har fortsatt arbetet inför mottagningen 
20/21. 

11. Festerichefer 
Josefin: Ej närvarande.  
 
Izabel: Hon hade inget att informera.  

12. Kassör 
Samuel: Han informerade om att LinTek haft 
kassörsutbildning som spelats in och att den 
vidarebefordrats till kassörer i Familjen, styrelsen 
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20/21 samt Escort. Han har även varit på en 
utbildning gällande äskningar tillsammans med 
LinTek.  

13. Marknadsföring  Simon: Han hade inget att informera.  

14. Näringsliv och alumn 

Rebecca: Hon har varit på möte med Science Park 
där de planerade inför hösten. De diskuterade 
bland annat lunchföreläsningar under ett eventuellt 
distansläge.  

15. Arbetsmiljöombud  Ella: Ej närvarande.  

16. Ordförande 

Lovisa: Hon har arbetat med vårmöte, gått på OR-N 
där det informerades om uppstart av en ny sektion 
för basårsstudenter i Linköping. Hon har även 
skickat in komplettering till Nordea samt haft 
kontakt via telefon. Hon har även skrivit på 
mottagningsavtalet.  
 
Vilma: Hon har varit på OR-N och ITN, förberett 
planeringsmöte med den nya styrelsen samt varit 
mötesordförande på sektionens vårmöte.  

17. Rekrytering 

Tobias: Han har arbetat med protokollet från 
vårmötet samt haft mailkontakt med Maria 
Gardenstål, kommunikatör på Liu, angående 
uppföljningsmöte för alla rekryteringsansvariga på 
LinTek.  

18. 
Studienämndsordförande 

Johan: Han har bokat in examinatorsmöte, varit på 
det sista utbildningsrådet där LinTek informerade 
om examinationer på distans. Han informerade 
även om att höstens utlandsstudier ställts in. Han 
har även planerat inför event för 
klassrepresentanter.  
 
Daniel: Han har färdigställt utvärderingar från VT1 
samt gått på utbildningsråd.  
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19. Övriga frågor 

- Lovisa informerar om att sektionen valt 
avtalsnivå 2 angående samarbete LinTek. Där 
ingår bland annat att LinTek bidrar med 
spons till hoodies.  

 
- Lovisa undrar om styrelsen skickat ut 

testamenten till sina efterträdare. Izabel 
undrade om det är hennes uppgift att skriva 
testamente till Rebecca. Hon och Josefin gör 
det tillsammans. Lovisa nämnde att ett 
överlämningsmöte innan sommaren med 
efterträdare kan vara bra. Rebecca undrade 
om hon ska skriva testamente med tanke på 
att hennes post är vakant, hon skriver ett 
överskådligt testamente.   

 
- Vilma informerade om att hon funderat på 

att driva på ett byte av sektionens logga. 
Styrelsen ställde sig positiva till undersökning 
av byte men påpekade att det är en kostsam 
och krävande process.  
 

- Samuel undrade vad nästkommande styrelse 
vill äska pengar till. Vilma svarade att ett 
planeringsmöte är planerat till nästa vecka 
och att hon återkommer. Äskningarna måste 
skickas in senast 7e juni.  

20. Att göra till nästa 
möte 

Lovisa: Hon ska ha överlämningsmöte med Vilma 
samt stänga ner Familjens gamla konto på 
Swedbank. 
 
Tobias: Han ska delta på möte med alla 
rekryteringsansvariga på den tekniska fakulteten. 
Han ska även ha överlämningsmöte med Tim.  
 
Johan: Han ska skriva klart utvärderingar samt gå 
på IL-nämndsmöte.  
 
Samuel: Han ska fixa med nämndäskningar och 
sammanställa dessa samt ha överlämningsmöte.  
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Simon: Han ska presentera den nya styrelsen på 
sociala medier och ha överlämningsmöte. 
 
Josefin: Ej närvarande 
 
Izabel: Hon ska ha överlämningsmöte med Niklas 
Berkesten. 
 
Erik: Han ska hålla kick-off med EDGB LOGIN. 
 
Rebecca: Hon ska skriva testamente. 
 
Ella: Ej närvarande 
 
Vilma: Hon ska fotografera med nya styrelsen, ha 
överlämningsmöte med Kalle, ha planeringsmöte 
med nya styrelsen samt undersöka byte av logga.  
 
Daniel: Han ska skriva klart utvärderingar samt gå 
på IL-nämndsmöte.  

21. Nästa möte 
Nästa träff: 2020-05-27 
Nästa lunchmöte är: 2020-05-27 
Nästa kvällsmöte är: - 

22. Mötets avslutande  Lovisa Härold avslutade mötet. 
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Protokoll fört av: Justering: 

 
Vilma Björk Öhrfelt  Lovisa Härold  
 
……………………………………   ……………………………………. 
 

 
Daniel Vallin 

 
…………………………………… 

 
 

Samuel Hjorth 
 

 
…………………………………… 
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