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Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Marie Amann  N 
Gabriel Granström N 
Leila Mohammed N 
Fredrik Månsson N 
Karl Gladh  L 
Eira Hansson  N 
Josef Åström  N 
Henrik Möller  N 
Alma Brinkman  N 
Jenny Areback  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Alexander Bergström 
 
1. Mötets öppnande      
      Alexander Bergström förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Alexander Bergström till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Gabriel Granström till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Malin Malmborg, Matilda Lidén och 

Albert Stenbäck, Sebastian Nylén ges 
närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag med 
korrigeringar 

 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	  

	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Överlämning av Åre Skiweek 
Styrelsen diskuterar överlämning av Åre Skiweek gällande om det ska vara ett 
fristående projekt där projektledare tillsätts eller om den ska ordnas en undergrupp. 
Styrelsen beslutar att Matilda ska lyfta frågan om överlämning av Åre Skiweek till i-
drott under deras nästkommande möte. 

2. Kändisprojektet 
Fredrik lyfter diskussionen om vilket utskott som ska få anordna kändisprojektet 
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och ger som förslag att utskotten ska kunna ansöka till att få anordna projektet. 
Styrelsen beslutar att kändisprojektet fortsättningsvis ska ordnas alumni men att 
medlemmar från andra utskott är välkomna att delta i projektgruppen. Styrelsen 
diskuterar vidare riktlinjer för projektet och beslutar att kändisprojektgruppen ska ta 
fram ett förslag gällande riktlinjer. 

3. Ansvarsskyldighet  
Styrelsen diskuterar dokumenten för ansvarsskyldighet, hur länge de ska gälla och 
vem som ska ta ansvaret för arkivering av dessa. En rimlig giltighetstid anses vara 
verksamhetsåret och att det är sektionsadministratören som ska arkivera och 
administrera dokumenten. Styrelsen diskuterar vidare föresäkringen och beslutar att 
presidiet ska se över möjligheten för finansiering i budgeten. 

4. Sektionsmöte 4 
Styrelsen diskuterar lämpliga datum för sektionsmöte 4 och beslutar för ett 
preliminärt datum torsdag den 27 april. 
  

  
§ 3.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.03.27 kl. 12.00 i Valvet 

 
1. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 


