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Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Marie Amann  L 
Gabriel Granström L 
Leila Mohammed L 
Fredrik Månsson L 
Karl Gladh  N 
Eira Hansson  N 
Josef Åström  N 
Henrik Möller  L 
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 Eira Hansson till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Malin Malmborg och Mathilda Lidén 

ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag med 
korrigeringar 

 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	  

	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Vårterminens SAB Medlemmar 
Styrelsen diskuterar möjliga medlemmar till vårterminens Senior Advisory Board. 
Styrelsen beslutar att Alexander skapar ett dokument i drive:n där 
styrelsemedlemmar kan skriva upp förslag samt att diskutera kandidaterna under 
nästa styrelsemöte. 

2. Dokumentation av alla engagerade 
Alexander föreslår att ett dokument ska upprättas över alla engagerade. Styrelsen 
beslutar att utskottsordförande ska ansvara för att alla deras medlemmar skrivs in i 
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ett dokument som finns upplagt på drive:n. 
3. Mapp i drive:n för årsöverskridande projekt/standarevent 

Styrelsen diskuterar att upprätta en mapp för årsöverskridande event och projekt. 
Styrelsen beslutar att upprätta detta i driven under årsöverskridande där vi även ska 
placera utvärderingar av event.  

4. Instagramkonton 
Jenny berättar att Idesix önskar ett instagramkonto för att kunna ladda upp mer 
bilder och vara mer aktiva på sociala medier. Karl önskar även han ett 
instagramkonto för Igloon. Styrelsen beslutar att Idesix ska sätta upp en policy och 
reglemente för instagramkonto tillsammans med Igloon samt att denna diskussion 
ska föras vidare och tas upp på nästkommande styrelsemöte. 

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Rekrytering 
Styrelsen diskuterar möjligheten att bjuda på kaffe i samband med att samla in 
intresseanmälningar. Styrelsen beslutar att marknadsföra detta i klassgrupperna och 
att Josef ska vara ansvarig för kaffeserveringen.  
 

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.02.06 kl. 12.00 i Valvet 

 
2. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 


