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Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Marie Amann  N 
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N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 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 Gabriel Granström  

till mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Caroline Haag, Matilda Lidén och 

Isak Edlund ges närvaro-, förslags- 
och yttranderätt till dagens möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet  

med utskickat förslag med tillägg att 
stryka punkten Teambuilding.  

 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	  

	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Diskussionspunkter till Kårkonferensen 
Styrelsen diskuterar diskussionspunkter inför Kårkonferensen den 25/2. Styrelsen beslutar att 
Alexander ska specificera vad för typ av frågor som ska diskuteras och när frågorna ska in.  
 

2. Sponsringsläget inför vårterminen 
Styrelsen diskuterar lite kring sponsringsläget inför vårterminen och att allt som ska sökas 
sponsring för ska sammanställas i ett dokument.  
 

3. Samarbete med Umeå Universitets I-sektion 
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Styrelsen diskuterar ett eventuellt samarbete med Umeå universitets I-sektion. Vidare diskuterar 
styrelsen att bjuda upp Umeå I-sektion under Dodgeballen och att eventuellt anordna en 
workshop då. Styrelsen beslutar att Eira ska kontakta dem.   
 

4. Företagspolicy 
Styrelsen diskuterar företagspolicyn för I-konferensen och vad den ska innehålla. Styrelsen 
beslutar att ge input efter att Eira tagit fram ett första utkast.  
 

5. Basket den 3/2 
Styrelsen diskuterar teambuilding och basket den 3/2 för alla aktiva inom sektionen. Styrelsen 
beslutar att göra det till ett teambuilding-event för alla aktiva medlemmar.   

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Styrelsen diskuterar inbjudan till Bondhelg på Chalmers. Styrelsen beslutar att tacka 
nej till inbjudan.  

2. Styrelsen diskuterar planering inför rekryteringen. Vidare diskuterar styrelsen olika 
förslag till marknadsföring av rekryteringen och undersöker möjligheten att servera 
kaffe och ta emot intresseanmälningar. Styrelsen beslutar att Eira, Jenny, Josef, Alma 
och Malin bildar en projektgrupp tillsammans för kommande rekrytering. 

3. Styrelsen diskuterar rengöring av perkulatorn och beslutar att Eira ska rengöra 
denna. 

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.01.23 kl. 12.00 i Valvet 

 
4. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 


