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

protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Sandy Sandhu, Tova Nilsson och 
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Emil Hellström ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
 

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

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

!
 
§ 2.  Beslut 
 

1.' Val av medlem till SAB 
yrkar 

att välja Sandy Sandhu till medlem av Senior Advisory Board.  
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att   godkänna beslutet i dess helhet.  
!
§ 3.  Diskussioner  
 

1.' Uppföljning av mötet med SAB 
Styrelsen diskuterar mötet med SAB och punkter som togs upp under mötet. Vidare diskuterar 
styrelsen en workshop om ledarskap som SAB ska hålla. Styrelsen beslutar att workshopen ska 
hållas måndag den 3/10.  
 

2.' ETS-konferensen 
Styrelsen diskuterar ETS-konferensen och mötet med ETS. Styrelsens uppgift är att hitta en 
projektledare till konferensen samt hjälpa till med det som behövs. Styrelsen beslutar att 
eventuellt ha ett möte till för att få mer information om projektledarens roll samt att senare 
marknadsföra detta och annonsera posten som projektledare.    
 

3.' I-Forumsdiskussion 
Styrelsen diskuterar I-forum. Vidare diskuterar styrelsen vad ettorna kan diskutera under I-forum. 
Styrelsen beslutar att ettorna ska diskutera Nolleperioden och rekryteringen.  
 

4.' TKL Marknadsföring 
Styrelsen diskuterar marknadsföring av TKL:s event. Vidare diskuteras huruvida man ska 
marknadsföra eventen eller inte. Styrelsen beslutar att ha ett möte med TKL och framföra hur 
styrelsen ser på det och förklara varför.  
 

5.' Workshop ESTIEM-styrelsen 
Styrelsen diskuterar workshop tillsammans med ESTIEM-styrelsen. Styrelsen beslutar att hålla 
workshopen den 29/9.  
 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Sektionsmöte 1. Styrelsen ska ses kl. 17.00 i E632 för att förbereda.  
  
§5.  Avslutande formalia 
! Föredragare: Alexander Bergström 
   
       Styrelsen beslutar att 
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1.' Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  

2016.10.03 kl. 12.00 i Valvet 
 

2.' Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  
avslutat 

 


