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Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Marie Amann  N 
Gabriel Granström N 
Leila Mohammed N 
Fredrik Månsson L 
Karl Gladh  N 
Eira Hansson  N 
Josef Åström  N 
Henrik Möller  N 
Alma Brinkman  N 
Jenny Areback  N 
 
 
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 Isak Edlund, Malin Malmborg, 

Jonathan Hadd 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. Kontaktansvarig till projektgruppen för i-konferensen 
Styrelsen diskuterar kring rapportering angående i-konferensen och beslutar att 
Henrik blir kontaktansvarig samt att projektledare Jonathan ska få en egen flik i 
dokumentet i-sektionen rapporterar.  

2. Teambuilding 
Styrelsen diskuterar om datum för teambuilding med övernattning och har förslag på 
19-20 februari. Styrelsen diskuterar vidare om möjligheten att åka på 
stugövernattning med typiska norrländska vinteraktiviteter och beslutar att 
Alexander ska kolla upp möjliga alternativ.  
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3. Styrelsegasque 
Styrelsen diskuterar diskussionspunkter till kårkonferensen den 25 februari. Styrelsen 
beslutar att Marie och Alexander ansvarar för dessa och skapar en omröstning på 
Facebook tillgängligt för alla styrelsemedlemmar för rangordning av 
diskussionspunkter innan deadline fredag 27/1.  

4. Studentrekrytering, extern marknadsföring 
Styrelsen diskuterar möjligheten till extern marknadsföring, exempelvis delaktighet i 
universitetets programkatalog, för att visa i-sektionen för nya potentiella studenter. 
Styrelsen beslutar att addera denna diskussionspunkt till kårkonferensen samt att 
Eira bjuder in ansvarig för studentrekryteringen till ett möte för diskussion om detta. 

5. Middag för finaldagen på T.I.M.E.S. 
Styrelsen diskuterar möjligheten att arrangera middag på finaldagen för T.I.M.E.S. 
Styrelsen beslutar att Henrik ska se över möjliga restauranger och arrangera 
middagen.  

6. Projektledare Jonathan Hadd uppdaterar om I-konferensen.  
Jonathan Hadd ger styrelsen en överblick för i-konferensen den 30 mars - 2 april. 
Nästa steg är en grovplanering som styrelsen kommer få ta del av och Jonathans 
fokus ligger för tillfället på att samla ihop projektgruppen och fördela 
arbetsuppgifter.  

7. Hemsidan 
Alma presenterar ett förslag samt en offert på ett alternativ för extern hemsida med 
möjlighet att bli klar till slutet av mars. Styrelsen beslutar att se över 
sponsringsmöjligheterna för kostnaderna som uppges vara mellan 10 000 till 12 000 
kronor innan vidare diskussion och beslut. 

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1.  
  

§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.01.30 kl. 12.00 i Valvet 

 
2. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 


