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Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Marie Amann  N 
Gabriel Granström N 
Leila Mohammed N 
Fredrik Månsson N 
Karl Gladh  N 
Eira Hansson  N 
Josef Åström  L 
Henrik Möller  N 
Alma Brinkman  N 
Jenny Areback  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	
	
	
	
	 	
Alexander Bergström        Gabriel Granström    
Ordförande         Sekreterare 
	
	
	
	
	
	
Karl Gladh         Jenny Areback   
Justerare         Justerare 
	
	 	 	 	
	
§ 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. Val av protokolljusterare utse Karl Gladh och Jenny Areback 

till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Matilda Lidén, Malin Malmborg och 
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Sebastian Nylén ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
 

6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 
med utskickat förslag 

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Bokföringsprogram 
Leila yrkar 

att sektionen ska binda upp sig i ett bokföringsprogram med en kostnad på 149:-/mån 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att bifalla förslaget i dess helhet 
   

2. Inköp av ny perkolator 
Marie yrkar 

att köpa in en ny perkolator från Torebrings enligt utskickad bilaga, förslag 1,2. 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att bifalla förslaget i dess helhet 
   
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Snapchat  
”Vad vi ska lägga upp och inte? Kan upplevas exkluderande mot medlemmarna att lägga upp 
exempelvis snaps från sammanhang då det sker fester där inte alla får delta. Hur ska vi hantera 
detta, endast lägga upp i informationssyfte och evenemang där alla har möjlighet att delta eller 
fortsätta som vi gjort?”  
Styrelsen diskuterar exkluderade material som har lagts upp på sektionens Snapchat. 
De privata festerna som styrelsen har, exempelvis teambuildings och i-konferensen 
kan ge fel signaler till medlemmarna. Styrelsen diskuterar vidare syftet med Snapchat 
och Instagram vilket både är marknadsföring samt behind the scenes bilder för 
transparens. 
Styrelsen diskuterar vidare huruvida Snapchatten används och är överens om att 
man ej ska skicka bilder till enskilda personer och endast lägga upp bilder och videos 
för alla att se på ”MyStory”. 

2. Golfkortet 
Alexander har uppenbarligen kortet och ”konsekvens” har bestämts. 

3. Åre-Skiweek 
Henrik berättar om Skiweek och Matilda medger att i-drott är intresserade av att 
arrangera Åre Skiweek. Styrelsen beslutar att presidiet ska få i uppgift att lägga in 
Skiweek i det nya budgetförslaget.  

4. Logistikprojekt  
Karl berättar om ett nytt projekt kallat logistikprojektet vars syfte är att utveckla och 
förbättra logistiken gällande hur igloon används, exempelvis nycklar samt förråd. 
Projektmedlemmar utöver Karl är Alexander, Eira  och Leila. 

5. Avtacka projektgruppen för i-konferensen 
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Styrelsen har bjudit in projektgruppen för i-konferensen för att tacka dem för deras 
enastående arbete med Luleås i-konferens. 

 
 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. 
  
§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.04.24 kl. 12.00 i Valvet 

 
2. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 
 


