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§ 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 Caroline Haag  

till mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Malin Malmborg och Adam 

Rönnbäck 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.  Diskussioner  
 

1.   Info Teambuilding 
Styrelsen diskuterar helgens teambuilding och information kring denna.  
 

2.   Rekryteringspolicy 
Styrelsen diskuterar rekryteringspolicyn. Styrelsen beslutar att anordna en workshop för ta fram 
policyn. Styrelsen beslutar även att sätta ihop en projektgrupp som sätter ihop workshopen.  
 

3.   I-Konferensen 
Styrelsen diskuterar I-Konferensen i Luleå i vår. Styrelsen beslutar att lägga upp ett inlägg på 
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sektionens Facebooksida om posten som projektledare för konferensen.   
 

4.   ScAIEM 
Styrelsen diskuterar mötet med ETS senare under dagen. Styrelsen beslutar att under mötet klara 
ut eventuella oklarheter.  
 

5.   Feedback workshop med ESTIEM-styrelsen 
Styrelsen diskuterar feedback från workshopen med ESTIEM-styrelsen. Vidare diskuterar 
styrelsen punkter att ta vidare från workshopen och möjligheten att integrera ESTIEM i något 
utav sektionens event. Styrelsen beslutar att Henrik ska kolla upp vad som gäller för olika event 
inom ESTIEM.   
 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   Casegroup ska hålla en utbildning i caselösning för de som studerar Rymd i Kiruna. 
2.   Marknadsföring av event ska gå genom Sektionens Facebooksida.  
3.   Gemensam teambuilding med sektionens alla utskott och styrelsen.  

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	   Föredragare: Alexander Bergström 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1.   Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2016.10.10 kl. 12.00 i Valvet 

 
4.   Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 


