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§ 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     Hampus Carlson och Isak Edlund 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 varit på 
möte med Tim Foster angående 
sponsring. 
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Vice ordförande – Inget att tillägga. 
 
Kassör – Andreas har arbetat vidare 
med bokföringen. Man har även varit 
på möte med Tim Foster angående 
sponsring. 
 
UBS – Utskottet anordnade I-Fika i 
onsdags och har under veckan arbetat 
med att summera svaren på 
enkäterna. Utskottet arbetar även med 
två långtidsutvärderingar en från 
operation management och en från 
miljöteknikprofilen.  
 
Igloon – Utskottet hade öppet i 
helgen man har även varit och 
handlat. Utskottet har beslutat att 
man ska rekrytera nya medlemmar 
innan sommaren.  
 
SMSS – Amanda ska gå på en 
arbetsmiljöutbildning på tisdag.  
 
ARB – Utskottet har färdigställt 
anmälningarna till Studieresan. Moa 
har haft möte med stora 
arbetsmarknadsutskottet. 
 
Alumni – Inget att tillägga. 
 
IntU – Utskottet har skrivit klart 
projektplanen för utbytesprojektet.  
 
PR – Utskottet har tagit emot alla 
beställningar på I-tröjan. Man ska be 
om en offert och lägga beställning 
under veckan. Utskottet har även tagit 
fram en standard för marknadsföring 
av event på Facebook. Lina mailar 
standarden till styrelsen. 
 
IDESIX – Utskottet har anordnat I-
frukost. Man har även haft 
sexmästarmöte där man diskuterade 
om avslutningsfestivalen. Utskottet 
arbetar även med rekrytering av nya 
medlemmar och ska ha intervjuer på 
onsdag. 

 
 
2.      Post – Tidning från I-sektionen i 

Linköping.  
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§ 3.  Diskussioner  

	  
 

§ 4.  Övriga frågor 
  

1. Intern revision 
Intern revisorns uppgift är att granska så att styrelsen följer stadgar och 
reglementen. På sektionsmötet kommer intern revisorn att skriva ett 
rekommendationsbrev om hur sektionen ligger till och vad som bör förbättras. 
Det är viktigt att nuvarande intern revisor upprättar ett överlämningsdokument. 
 

2. Extern revision 
Daniel informerar om att ett möte med externrevisor ska hållas inom kort. Det 
är då viktigt att alla har uppdaterat sin budget, deadline är 30 mars. 

 
3. Sektionsmöte 4 

Inför sektionsmöte 4 är det viktigt att marknadsföra styrelsen och posterna. Erik 
Bruse skickar en beskrivning av respektive styrelsepost till Lina. PR-utskottet 
publicerar beskrivningarna på hemsidan. PR-utskottet ska inför sektionsmöte 4 
anordna profilproduktförsäljning där man får en chans att fråga 
styrelsemedlemmarna om deras poster. 

 
4. Kvällsmöte 

Daniel skickar ut en Doodle för att bestämma datum och tid på nästa 
kvällsmöte.  

 
5. Hemsidan 

Isak informerar om hemsidan. Det saknas text under rubriken Styrelsen på 
hemsidan. Kalendern är klar. Det går att ta emot anmälningar till event genom 
hemsidan. För att säkerställa att det fungerar ska ett testevent genomföras. När 
datum för styrelsens nästa kvällsmöte är bestämt skickas informationen till 
web@i-sektionen.se och de lägger upp ett event på hemsidan.  

 
6. Sponsring Tim Foster 

All sponsring ska gå via Tim Foster. Styrelsen sammanställer en lista med alla 
aktiviteter man vill söka sponsring för under året. En person i styrelsen ska vara 
ansvarig för sponsringen, i nuläget är det Carl men i framtiden kommer det att 
vara vice ordförande.  
 
 

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

1. Nästa möte 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.03.30 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande 
       Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat 

 


