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Närvarande: 
Jesper Hägg  N 
Isak Edlund  N 
Jonathan Hadd  N 
Caroline Haag  N 
Marie Amann  N 
Tara Shahnavaz  N 
David Carlsson  N 
Isabella Holmberg N 
Jesper Jolma  N 
Niklas Engberg  N 
Simon Bäckman  L 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	  
	  
	  
	  
	   	  

Jesper Hägg          Caroline Haag   
Ordförande          Sekreterare 
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  

Niklas Engberg         Tara Shahnavaz 
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 Caroline Haag till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Niklas Engberg och Tara 

Shahnavaz till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Oskar Törndahl och Frida 

Hildingsson 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.  Beslut 
 

1. Sektionsmöte 4 
Jesper yrkar 

att sektionsmöte 4 hålls onsdagen den 27:e april 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att godkänna förslaget i dess helhet  
  

2. Inköp av tygmärken till Dodgeball 
Jesper yrkar 

att köpa in tygmärken till ett värde av 1867 kr 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att godkänna förslaget i dess helhet 

 
3. Inköp av t-shirts till Dodgeball  

Jesper yrkar 
att  köpa in t-shirts till ett värde av 14242 kr 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att  godkänna förslaget i dess helhet 

 
4. Per Capsulam: Inköp av material till Dodgeball 

Jesper yrkar 
 att  inköp av material till Dodgeball till ett värde av 1867 kr 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 att  godkänna förslaget i dess helhet 
 

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. ETS sponsring 
Styrelsen diskuterar ansökningar till ETS och rangordningen av evenemang som ska sökas 
sponsring för på grund av sänkt ETS-budget. Styrelsen beslutar att ta en senare diskussion för 
vad det finns för möjligheter att söka sponsring från ETS i framtiden.  
 

2. Rollbeskrivningar 
Vice ordförande informerar om ett möte med valberedningen som vill ha rollbeskrivningar för 
alla poster som går att söka. Informationen ska även läggas ut på hemsidan och informationen 
ska vara dem tillhanda senast den 18/2. Styrelsen beslutar att samla alla beskrivningar i ett Drive-
dokument som skickas till valberedningen.  
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3. Utvärdering 
Styrelsen diskuterar utvärdering inom utskotten för varje höst- och vårtermin som berör frågor 
som t.ex. sammanhållning, förbättringsmöjligheter, ordförande etc. Samtliga utskott utför i 
dagsläget en utvärdering. Styrelsen beslutar att en enhetlig struktur bör tas fram för utvärdering.  
 

4. Företagsfrånvaro 
David informerar om ett företag som ställde in 6 timmar innan Karriärkvällen som hölls den 10:e 
februari. Styrelsen diskuterar hur man ska hantera situationen och att det i dagsläget inte finns 
något underlag. Styrelsen beslutar att ta fram ett villkorsdokument som ska bifogas med 
beställningen i framtiden samt att prata med företaget för att lösa situationen. 
 

5. Alumnträff Stockholm  
Isabella informerar om en alumniträff i Stockholm i samarbete med Career Center och att det är 
en bra möjlighet att integrera och prata med alumner från Industriell Ekonomi. Styrelsen beslutar 
att kolla upp anmälningsstatistiken och fortsätta diskussionen nästa möte.  
 

6. Städning av Iglooförrådet 
Styrelsen diskuterat städning av Iglooförrådet som äger rum den 22:a februari. De utskott som 
har saker i förrådet ska skicka en representant för att flytta sakerna till D-förrådet.  
  

7. Beställningsmall PR 
Styrelsen diskuterar den uppdaterade beställningsmallen för marknadsföring. Den har nu kortats 
ned och förenklats. Alla uppmanas att sprida informationen om mallen vidare till samtliga 
utskott.  
 

8. Profilbildsfotografering 
Styrelsen diskuterar datum för profilbildsfotografering och förslag är måndag 29:e februari samt 
torsdag 10:e mars.  

 
§ 4.  Övriga frågor 
 
 1. Möte för ändring av stadgar och reglemente 
Jesper meddelar att nästa styrelsemöte är onsdag den 17: februari för att gå igenom ändringar i 
stadgar och reglementen.  
  
§5.  Avslutande formalia 
	   Föredragare: Jesper Hägg 
   

1. Nästa möte     Styrelsen beslutar att 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2016.02.22 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Hägg förklarar mötet avslutat  


