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Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Isak Edlund  N 
Caroline Haag  N 
Leila Mohammed N 
Fredrik Månsson N 
Tara Shahnavaz  L 
Eira Hansson  N 
Josef Åström  N 
Henrik Möller  N 
Alma Brinkman  L 
Jenny Areback  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
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!
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Alexander Bergström         Caroline Haag    
Ordförande          Sekreterare 
!
!
!
!
!
! ! ! !!!!
Eira Hansson         Fredrik Månsson 
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 Caroline Haag till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Eira Hansson och Fredrik 

Månsson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Inga ges närvaro-,  
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förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
 

6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 
med utskickat förslag med tillägg att 
lägga till Uppföljning av lunchmackor, 
LARV samt stryka Utvärdering av I-
konferens som diskussionspunkt.  

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

 
 
§ 2.  Beslut 
 

1.' Inköp av perkulator enligt Bilaga 1.  
 
Alexander yrkar 

att bordlägga beslutet.  
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att   bordlägga beslutet.   
!
§ 3.  Diskussioner  
 

1.' Planering av överlämning 
Styrelsen diskuterar planering av överlämning efter jul. Styrelsen beslutar att sätta ihop en 
projektgrupp bestående av Josef, Alex, Eira och Caroline.  
 

2.' Policy för ansvarsskyldighet 
Styrelsen diskuterar policy för ansvarsskyldighet för alla aktiva inom sektionen som Leila och 
Jenny tagit fram. Styrelsen beslutar att en slutlig revidering av dokumentet ska göras samt att 
kolla upp vad det finns för försäkringar genom kåren och universitetet.  
 

3.' Uppföljning av lunchmackor 
Styrelsen diskuterar uppföljning av lunchmackor. Styrelsen beslutar att kolla vidare.  
 

4.' LARV 
Styrelsen diskuterar studentlounger under LARV där studenter ges möjlighet att synas. Styrelsen 
beslutar att inte delta vid studentloungerna.  
 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1.' Lennart läraren sjukskriven under terminen. Styrelsen beslutar att skicka ett krya på 
dig kort.  

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

1.' Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2016.01.16 kl. 12.00 i Valvet 
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2.' Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  
avslutat 


