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Närvarande: 
Daniel Karlsson  N 
Michael Janfjord  N 
Andreas Harding N 
Rickard von Schenck L 
Axel Dahlström  N 
Amanda Westerlund N 
Moa Persson  N 
Carl Bergström  N 
Johan Palmenäs  N 
Lina Pettersson Keränen N 
Johan Johansson  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	   	   	   	  
	  
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Daniel Karlsson 
 
1. Mötets öppnande      
      Daniel Karlsson förklarar mötet 
öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  
 utse Daniel Karlsson till 

mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare     

utse Amanda Westerlund till 
mötessekreterare 

 
4. Adjungeringar Pontus Jangstam, Rasmus Fransson 

ges närvaro-, förslags- och 
yttranderätt till dagens möte 

 
 

5. Fastställande av föredragningslista 
Fastställa dagordningen i enlighet 
med utskickat förslag 

 
6. Föregående protokoll 

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	  
§ 2.  Information 
	  

1. På G i sektionen 
Ordförande – Daniel har under 
föregående vecka varit på Larv-
mässan, där han bland annat fick 
kontakt med företaget BDX.  
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Under veckan ska han gå på möte 
med presidiet. 

 
Vice ordförande – Michael och 
Pontus ska under veckan fortsätta 
med överlämningen. Michael ska även 
planera inför hans arbete under våren 
samt gå på presidiemöte. Under 
veckan ska man även delta på 
utskottens lunchmöten. 
 
Kassör – Andreas har arbetat med 
fakturering samt bokföring. Andreas 
ska under veckan gå på presidiemöte. 
 
UBS – Inget att tillägga. 
 
Igloon – Igloon har haft öppet under 
lördagen. Utskottet ska under veckan 
arbeta med att förbättra 
marknadsföringen av Igloon, man 
diskuterar även ett möjligt samarbete 
med PR.  
 
SMSS – Amanda ska under vecka gå 
på presidiemöte. 
 
ARB – Utskottet har marknadsfört 
två företag tillsammans med PR. Man 
har även haft teambuilding. Utskottet 
har under föregående vecka haft möte 
med teknologkåren angående 
studieresa. 
 
Alumni – Utskottet ska under veckan 
ladda upp videointervjuer på 
hemsidan. Man ska även söka pengar 
till en föreläsning från teknologkåren. 
 
IntU – Utskottet har arbetat med ett 
mandatbrev för att söka pengar från 
EU. Man har även uppdaterat 
utskottets Facebooksida. Under 
veckan ska utskottet arbeta med att 
söka tillstånd för att få anordna event. 

 
PR – Utskottet har haft ett kvällsmöte 
där man har planerat inför utskottets 
arbete under våren. Utskottet ska 
under veckan skicka ut mail till alla 
styrelsemedlemmar angående 
information till hemsidan. De har 
även ett säljtillfälle under onsdag. 
Under veckan ska man boka in en 
profil fotografering. Utskottet arbetar 
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även med att ta fram en Google 
kalender som ska vara kopplad till 
hemsidan. 
 
IDESIX – Utskottet ska under 
onsdagen arrangera I-pub. Under 
veckan ska utskottet ha ett kvällsmöte 
med planering inför våren samt 
teambuilding. Johan ska på 
sexmästarmöte på tisdag. 

 
 
2. Post – Styrelsen har mottagit ett mail 

med frågor angående behörighet till 
programmet. Daniel ansvarar för det. 

 
 
§ 3.  Beslut 
	  
	  
§ 4.  Diskussioner  

	  
1. System för informationsutbyte mellan utbytesstudenter 

Styrelsen diskuterar system för utbyte av erfarenheter mellan utbytesstudenter. IntU 
ansvarar för att presenterar ett förslag under kvällsmötet den 4:e februari. 

 
§ 5.  Övriga frågor 
  

1. Kvällsmöte 
Styrelsen beslutar om datum för kvällsmötet till onsdag den 4:e februari 17.30 – 
21.00. 
 

2. Avstämningsmöte 
Michael kommer att delta på ett lunchmöte med respektive utskott samt ha ett kort 
möte med respektive ordförande. 
 

3. Mandat för EU-pengar 
Johan Palmenäs informerar om mandatet. 

 
 
§7.  Avslutande formalia 
	   Föredragare: Daniel Karlsson 
       Styrelsen beslutar att 

1. Nästa möte 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.02.02 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande 
       Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat 

 


