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

    
 
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Jesper Hägg 
 
1. Mötets öppnande      
      Jesper Hägg förklarar mötet öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Jesper Hägg till mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare     

utse Malin Zachrisson till 
mötessekreterare 

 
4. Adjungeringar Jesper Hägg, Malin Zachrisson, Marie 

Amann, Isabella Holmberg, Jonathan 
Hadd, Jesper Jolma, David Carlsson 
och Simon Bäckman 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 har varit på 
utspark med Idesix, haft ett sista 
överlämningsmöte och ett första 
möte med nya presidiet. 
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Vice ordförande – Michael har haft 
möte med Teknologkåren och NPG. 
 
Kassör – Jonathan och Andreas har 
fortsatt med överlämning och 
bokfört. 
 
UBS – Utskottet ska ha programråd 
med utbildningsledaren för Industriell 
ekonomi och utbildningsledaren för 
Öppen ingång denna vecka. 
Rekrytering pågår och Marie och 
Richard ska på UBS- rådsmöte tisdag 
den 26e maj. 
 
Igloon – Igloon hade Igloo- pub i 
onsdags och de hade stängt i lördags. 
Utskottet planerar även inför nolle- 
perioden. Ett stämpelhäfte ska 
eventuellt säljas för att underlätta 
försäljning. 
 
SMSS – Malin och Amanda ska på 
SMK- möte torsdag den 28 maj. 
Johan Koskinen meddelar dem 
angående workshop om D- huset. 
 
ARB – David och Moa har haft möte 
med maskinsektionen angående 
kontrakt med Scania. De planerar ett 
samarbete med maskinsektionen till 
hösten. Utskottet har även haft en 
workshop om produktkatalogen och 
rekrytering pågår. 
 
Alumni – Isabella och Carl arbetar 
med att färdigställa ett alumni- 
formulär. Utskottet har även 
rekryterat en ny medlem.  
 
IntU – IntU har fortsatt med 
överlämning. De söker sponsorer för 
Times och planerar inför hösten. De 
håller även på med rekrytering. 
 
PR – PR har haft en 
avslutningsmiddag och planerar för 
nolle- perioden. Utskottet har sålt I- 
tröjor och undersöker möjligheten att 
starta en ”app” för I- sektionen. De 
har även kollat på hur budgeten ska 
revideras. 
 
IDESIX – Idesix har haft utspark av 
gamla medlemmar och planerat inför 
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nolle- perioden. 
 

 
2.      Post – Post till PR. 

     
 
§ 3.  Diskussioner  
 
 

1. Styrelsetröjor 
Styrelsen diskuterar hur nya styrelsetröjor ska se ut. Scanias logga kommer eventuellt tryckas på 
maskin- och I- sektionens styrelsetröjor. Den nya styrelsetröjan ska eventuellt ha verksamhetsår 
och post tryckt. Styrelsen beslutar att diskussionen ska fortgå senare. 
 

2. Kommunikationskanaler 
Styrelsen diskuterar en Whatsapp- grupp som kommunikationskanal. Styrelsen beslutar att Malin 
gör en Whatsapp- grupp för nya styrelsen. 
 

3. Nolle- perioden 
Jesper föreslår att nya styrelsen har ett första möte den 19e augusti. Styrelsen beslutar att förslaget 
godkänns. 
 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Kassörsmöte 26e maj 
Andreas och Jonathan behöver ett underlag i form av protokollet för sektionsmötet då beslut om 
köp av sektionens kamera togs. Malin ska ta en kopia av upphängt sektionsprotokoll. Andreas 
påminner om kassörsrådsmöte den 26e maj 18.00 i Igloon. 

 
2. Öl- tält under nolle- perioden 

Simon föreslår att anmäla intresse för att stå i öl- tält på nolle- perioden. Styrelsen godkänner 
förslaget och Simon ska anmäla intresse.  
 

3. Verksamhetsberättelse 
Jesper informerar om att gamla styrelsemedlemmar ska skriva en verksamhetsberättelse innan 
sommaren.  

 
4. Intyg 

Jesper informerar om att intyg undertecknas av Daniel den 4 juni. Samtliga styrelsemedlemmar 
och utskottsmedlemmar kan hämta ut intyg i postfacket efter den 4 juni.  
 

5. Verksamhetsplan 
Jesper informerar om att nya styrelsen ska skriva en verksamhetsplan innan 1 juli. Gamla 
versioner finns att hitta i driven. Verksamhetsplanerna ska sedan sammanställas till en tidslinje. 
 

  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Jesper Hägg 
       Styrelsen beslutar att 

1. Nästa möte 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.08.19 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande 
       Jesper Hägg förklarar mötet avslutat 


