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Närvarande: 
Daniel Karlsson  N 
Michael Janfjord  N 
Andreas Harding N 
Rickard von Schenck N 
Axel Dahlström  N 
Amanda Westerlund N 
Moa Persson  L 
Carl Bergström  N 
Johan Palmenäs  N 
Lina Pettersson  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 Malin Zachrisson till 
mötessekreterare 

 
4. Adjungeringar Malin Zachrisson, Jesper Hägg, Marie 

Amann, Isabella Holmberg, Jonathan 
Hadd, Jesper Jolma, David Carlsson, 
Simon Bäckman, Johan Koskinen och 
Drew Newton 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 – Jesper och Daniel har 
haft överlämningskväll och en 
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visionsdag är genomförd med nya 
styrelsen. 
 
Vice ordförande – Michael har bokat 
in ett nytt möte med NPG och håller 
på med utvärderingsmöten för gamla 
och sedan nya styrelsen. 
 
Kassör – Andreas och Jonathan har 
haft en överlämningsdag. Andreas 
arbetar också med utbetalningar för 
studieresan till Stockholm.  
 
UBS – Marie meddelar att inget nytt 
har hänt. 
 
Igloon – Axel berättar att eventet 
Igloo- pub är flyttat till den 20e maj 
och att Igloon hade öppet i fredags. 
 
SMSS – Malin och Amanda har 
fortsatt med överlämning. 
 
ARB – David och Moa har fortsatt 
med överlämning. ARB har också 
diskuterat ett marknadsföringspaket 
och företagsloggor till hemsidan. 
 
Alumni – Alumni planerar inför 
lunchföreläsning på nolle- perioden. 
Isabella och Carl meddelar att en 
enkät ska ut i veckomailet angående I- 
stämman. 
 
IntU – IntU har fortsatt med 
överlämning, haft möte med LR i 
Estiem och planerat rekrytering under 
nolle- perioden. Jesper meddelar att 
IntU ska leta studenter på utbyte som 
är villiga att skriva för sektionens 
Instagram- konto eller liknande. 
 
PR – Lina meddelar att det är 
bekräftat att tröjor levereras nästa 
vecka. PR har rekryterat en ny 
medlem och planerar vidare 
rekrytering.  
 
IDESIX – Idesix har deltagit i geo- 
slaget. Simon och Johan har varit på 
festmästarmöte och planerar även för 
aktiva kvällen. 
 
TEKNOLOGKÅREN – Johan 
Koskinen meddelar att sektionens nya 
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förråd förhoppningsvis är tillgängliga 
under nästa vecka. 

 
 
2.      Post – Inget att tillägga. 

     
 
§ 3.  Diskussioner  
  

1. Rekrytering till utskott 
Styrelsen diskuterar hur rekrytering ska ske innan sommaren för de utskott som är i behov av nya 
medlemmar. Styrelsen beslutar att Programrådet och ARB ska rekrytera genom att besöka 
klassrum och eventuellt ge ut information i veckomailet. 
 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Aktiva kvällen 
Simon uppmanar att informera samtliga utskottsmedlemmar om aktiva kvällen. Biljettförsäljning 
sker under tisdag och torsdag lunch i Igloon. 
 

2. Veckobrev 
Lina meddelar att ett nytt format på veckobrev ska införas och uppmanar samtliga att tänkta på 
att kontakta PR med innehåll till veckobrev. 
 

3. Rapport till KF 
Daniel uppmanar att skicka mail med väsentliga saker som händer i samtliga utskott för att det 
ska kunna meddelas till KF. 
 

4. Avstämningsmöten 
Daniel uppmanar de som ännu inte haft avstämningsmöte inom gamla styrelsen att anmäla nya 
tider. 

5. Överlämning 
Daniel uppmanar att alla i nya styrelsen ska få tillgång till driven och att alla utskott ska ha en 
gemensam drive. 
 

6. Phösarmöte 
Michael berättar att det preliminärt hålls ett phösarmöte med nya styrelsen måndagen den 18e 
maj klockan 17.00. 

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

1. Nästa möte 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.05.18 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande 
       Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat 

 


