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Närvarande: 
Jesper Hägg  N 
Michael Janfjord  N 
Jonathan Hadd  N 
Marie Amann  N 
Axel Dahlström  N 
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David Carlsson  N 
Isabella Holmberg N 
Jesper Jolma  N 
Lina Pettersson  N 
Simon Bäckman  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	
	
	
	
	 	

Jesper Hägg          Malin Zachrisson   
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				

Michael Janfjord         Simon Bäckman 
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 Michael Janfjord och Simon 

Bäckman till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Karolina Perzon, Tara Shahnavaz, 

Niklas Engberg ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
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möte     
 

6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 
med utskickat förslag med ändring att 
flytta periodisering från beslut till 
diskussion och lägga till ett beslut om 
inköp av högtalare. 

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna   
  

 
§ 2.  Beslut 
 

1. Budget CaseGroup 
Karolina yrkar 
 
att utöka CaseGroups budget till 7910 kronor enligt Bilaga 1.  
 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna förslaget i dess helhet. 
 

2. Inköp av högtalare 
Simon yrkar 
 
att investera i en högtalare enligt förslag 3 i Bilaga 1. 
 
Sektionsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget i dess helhet. 
 

3. Inköp av PR- produkter 
Lina yrkar 
 
att köpa in en fotovägg och ett UV-skydd enligt Bilaga 1. 
 
Sektionsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget i dess helhet.  
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Större evenemang 
Styrelsen diskuterar vilka evenemang som sektionen ska söka sponsring för ifrån Teknologkårens 
fonder. Styrelsen beslutar att söka 15 000 kronor i sponsring till IDESIX Dodgeball turnering 
och 9 900 kronor i sponsring till Studieresan. Styrelsen beslutar även att söka 20 000 kronor i 
sponsring till I-Case Challenge. Totalt ska sektionen söka 44 900 kronor i sponsring från 
Teknologkåren. 
 

2. Bidrag ETS 
Sektionsstyrelsen diskuterar vilka evenemang som ska prioriteras vid ansökan av sponsring från 
ETS. Styrelsen beslutar att IntU ska presentera en utförlig budget av ESTIEM- Business Booster 
innan sista december och IDESIX ska presentera en utförligare budget inför vårens I- sittning. 
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Styrelsen ska preliminärt söka 41 000 kronor i sponsring. Diskussionen ska fortsätta vid ett 
senare tillfälle. 
 

1. Periodisering 
Sektionsstyrelsen diskuterar att budgetera planerade kostnader inför större investeringar och 
återkommande evenemang såsom I- konferensen. Sektionsstyrelsen beslutar att tänka långsiktigt 
och avsätta överskott i budgeten till periodisering istället för att fördela årligt överskott. 
 
§ 4.  Övriga frågor 
 
  
§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Hägg 
   

1. Nästa möte     Styrelsen beslutar att 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.12.07 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Hägg förklarar mötet avslutat 

 


