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Närvarande: 
Jesper Hägg  N 
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N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	  
	  
	  
	  
	   	  

Jesper Hägg          Malin Zachrisson   
Ordförande          Sekreterare 
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  

Jonathan Hadd         Jesper Jolma 
Justerare         Justerare 
	  
	   	   	   	  
	  
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Jesper Hägg 
 
1. Mötets öppnande    Jesper Hägg förklarar mötet öppnat 
       

Styrelsen beslutar att   
 

2. Val av mötesordförande utse Jesper Hägg till mötesordförande 
 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Malin Zachrisson till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Jonathan Hadd och Jesper Jolma 

till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
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6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 

med utskickat förslag 
 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	  
§ 2.  Information 
	  

1.   På G i sektionen 
Ordförande – Jesper har bokat 
teambuilding och haft möte med 
valberedningen. Ett styrdokument ska 
upprättas till valberedningen. Jesper 
har även besökt PR- utskottets 
lunchmöte för att diskutera hemsidan. 
 
Vice ordförande – Inte närvarande. 
 
Kassör – Jonathan håller på att 
utforma mallar och betala utlägg för 
resor. Han har även betalat I- väskan. 
 
UBS – Marie har haft möte med vice 
ordförande angående roller och 
visioner inom utskottet. De har 
rekryterat nya och ska ha UBS- möte 
med kåren tisdagen den 8 september. 
UBS har även diskuterat ett samarbete 
med ARB och företaget Know It.  
 
Igloon – Igloo- utskottet hade 
städmöte förra veckan då de även 
utvärderade nolleperioden. Axel har 
haft intervjuer för att rekrytera nya 
medlemmar. Igloon hade inte öppet i 
helgen då en ny förstärkare ska köpas 
in. 
 
SMSS – Malin har haft presidiemöte 
angående budgeten för 
verksamhetsåret. Hon har mottagit 
tidplaner med aktiviteter från alla 
utskott och ska under veckan 
sammanställa materialet. 
 
ARB – David har haft telefonmöte 
med Precis Digital angående datum 
och prisbild för kommande event i 
början av november. ARB har pratat 
med Data- sektionen om ett 
samarbete och rekryterat tre nya 
medlemmar.  
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Alumni – Alumni ska ha rekrytering 
med ett case. De håller på att fördela 
arbetsuppgifter inom utskottet och 
har internt startat en gemensam  
Google Drive. Alumni ska också 
sammanställa en rapport från I- 
stämman. 
 
IntU – IntU har haft middag med 
utskottet. De ska rekrytera fem nya 
medlemmar. Utskottet ska eventuellt 
ha ett evenemang tillsammans med 
Moderna försäkringar och ARB. Från 
och med nästa vecka byter IntU 
mötesdag med Igloon. 
 
PR – PR har rekryterat tre nya. De 
har haft veckomöte då de diskuterat 
utskottets vision. PR har gjort en 
affisch till valberedningen och ska 
marknadsföra sektionsmöte 1. 
 
IDESIX – Simon har gjort en tidplan 
med aktiviteter och utvärderat 
nolleperioden inom utskottet. De har 
haft ett lunchmöte med övriga 
sexmästerier angående evenemanget 
Rodden 2.0. De håller även på med 
att utforma specifika poster inom 
utskottet. 
 

 
2.   Post     Post till Jonathan. 

 
 
§ 3.  Beslut 
 

1.    
Axel yrkar  

att Iglooutskottet är i behov av att investera i en ny förstärkare enligt Bilaga 1. 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att  förslaget godkänns. 
	  
§ 4.  Diskussioner  
 

1.   I- case finalen 
Styrelsen diskuterar att en projektledare till I- case finalen ska rekryteras och att en sponsor ska 
sökas. Styrelsen beslutar att ARB- utskottet ska skicka vad rekryteringsannonsen ska innehålla till 
PR- utskottet. Eventuell sponsor är för tillfället Centigo eller BCG. Presidiet ska göra en 
uppskattning av budgeten för evenemanget med syfte att kunna meddela ungefärligt belopp till 
den sponsor som ska sökas. 
 
§ 5.  Övriga frågor 
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1.   1. Budget 
Jesper meddelar att Presidiet har reviderat budgeten och godkänt i stort sett samtliga önskade 
ändringar. 
  
§7.  Avslutande formalia 
	   Föredragare: Jesper Hägg 
   

1.   Nästa möte     Styrelsen beslutar att 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.09.14 kl. 12.00 i Igloon 

 
2.   Mötets avslutande    Jesper Hägg förklarar mötet avslutat 

 


