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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 
 
	
	
	
	
	 	
Jesper Jolma             Gabriel Granström    
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Henrik Möller         Karl Gladh 
Justerare         Justerare 
	
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Jesper Jolma 
 
1. Mötets öppnande    Jesper Jolma förklarar mötet  

öppnat 
       

Styrelsen beslutar att   
 

2. Val av mötesordförande utse Jesper Jolma till  
 mötesordförande 
 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Gabriel Granström till 

mötessekreterare 
 

4. Val av protokolljusterare utse Henrik Möller och Karl Gladh 
till protokolljusterare 

 
5. Adjungeringar Jesper Jolma, Frida Bergström, 
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Alexander Jenhall, Oliver Eriksson, 
Adam Nyström, Eric Danielsson, 
Matilda Lidén, Martin Lantz, Malin 
Malmborg och Sebastian Nylén ges 
närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
 

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

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Val av Tillförordnad Ordförande för Valberedningen 
Johan Engström yrkar 

att välja Johan Engström till Tillförordnad Ordförande för Valberedningen från och 
med 2017-07-01 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att välja Johan Engström till Tillförordnad Ordförande för Valberedningen från och 
med 2017-07-01 
  
2. Hemsida 

Alma yrkar 
att investera i en ny hemsida till en kostnad av 20 000kr 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att bifalla förslaget i dess helhet 
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Status på projekt 
Marknadsföringsprojektet läggs på PR genom överlämning, Kändisprojektet har Alumniutskottet 
ansvar över. 
Josef berättar om kändisprojektet som har blivit tilldelat alumniutskottet. De 
planerar det första eventet till hösten och samlar offerter från potentiella föreläsare i 
dagsläget. 
Alma berättar om marknadsföringsprojektet och några av dess resultat, i-mys. 
Marknadsföringsprojektet har blivit tilldelat PR-utskottet och kommer lämnas över i 
samband med överlämningen till Matilda.  
Karl berättar om logistikprojektet där arbetet fortskrider och planerar att lansera en 
handlingsplan efter sommaren. I-frukost och I-mys har blivit bättre strukturerat 
under projektets gång.   

2. Styrelsetröjor 
Det behövs beställas styrelsetröjor till de nyinvalda i styrelsen och jag vill diskutera möjligheten att 
ändra design på styrelsekläderna. Det kommer läggas fram ett förslag med färdig offert som jag vill 
diskutera kring. 
Gabriel presenterar ett förslag på en rugbytröja med liknande tryck som den 
befintliga tröjan. Styrelsen diskuterar det nya förslaget samt fortsatt användande av 
den befintliga tröjan och beslutar att diskutera vidare på slack och gå till beslut 
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nästkommande möte. 
3. Diplom och intyg 

Vi delar ut intyg till våra medlemmar om deras engagemang men det är idag upp till var och en av 
utskottsordföranden att göra detta. Jag skulle vilja diskutera idén om att centralisera detta till 
exempelvis PR. På skolan finns det även en grafisk avdelning där man kan göra beställning av 
tryck och främst korrekt papper. För att använda den tjänsten så krävs det att ordnar utförs på 
rätt sätt. Kåren har ett beställarnummer dit och nyttjar tjänsten. Kan vi använda samma? Behöver 
vi en egen? Är det intressant för oss att använda den? 
Jesper berättar om hur styrelsen gjorde föregående år där de köpt tjockare papper 
för att sedan använda i de vanliga skrivarna. Styrelsen diskuterar vidare intyg på 
Linkedin som kan vara mer värdefullt i dagens digitala samhälle.  
Styrelsen diskuterar värdet i en faktisk utskrift och beslutar att alla 
utskottsordföranden ska tills nästa styrelsemöte diskuterat detta med sina 
utskottsmedlemmar och undersöka deras intresse av fysiska eller digitala diplom och 
intyg.  

4. Presentation av kommunikationsförslag mellan styrelse och kommittéer 
Jepser berättar om presidiets kommunikationsförslag mellan styrelse och kommittéer 
där administratören kommer vara primär kontaktperson till kommittéerna. Styrelsen 
samt kommitteeordförandena diskuterar förslaget och beslutar att verkställa det.  

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. 
  
§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.05.22 kl. 12.00 i E-huset 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 
 


