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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  L 
Josef Åström  N 
Henrik Möller  N 
Alma Brinkman  N 
Jenny Areback  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
!
!
!
!
! !
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 Tara Shahnavaz och Leila 

Mohammed till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Malin, Emil Hellström, Oskar 
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Törndahl, Daniel Karlsson och  Johan 
Bråtendal 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.' Godkännande av riktlinjer för I-Konferensen 
 
Alexander yrkar 

att godkänna riktlinjerna för I-Konferensen.  
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

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

1.' Valberedningen på besök 
Valberedningen informerar om hur de arbetar inför nästkommande personval på sektionsmöte 2. 
Styrelsen beslutar att valberedningen ska fokusera på att ta ut kandidater och sektionen 
marknadsför posterna som är uppe för val.   
 

2.' Diskussionspunkter inför I-Konferensen 
Styrelsen diskuterar punkter inför I-konferensen på Chalmers. Styrelsen beslutar att ta fram ett 
dokument där samtliga styrelsemedlemmar fyller i diskussionspunkter. Vidare beslutar styrelsen 
att deadline för att fylla i dokumentet är söndag den 30:e oktober.   
 

3.' Resa till I-Konferensen 
Styrelsen diskuterar resan till I-konferensen på Chalmers. Styrelsen beslutar att Tara ska ta fram 
ett reseförslag.  
 

4.' I-Sektionen rapporterar 
Styrelsen diskuterar I-sektionen rapporterar. Styrelsen beslutar att lägga till en sektion om 
pågående projekt där projektets status uppdateras på veckobasis.  
 

5.' Datum inför I-Konferensen i Luleå 
Styrelsen diskuterar datum för I-konferensen i Luleå i vår. Styrelsen beslutar att preliminärt 
datum är den 6-8 april.  
 

6.' Projektledare I-Konferensen i Luleå 
Styrelsen diskuterar projektledare inför I-konferensen i Luleå. Styrelsen beslutar att utveckla 
texten om posten och vad den innebär och marknadsföra igen.  
 

7.' Svara på mail som kommer till styrelsen 
Styrelsen diskuterar mail som kommer till den gemensamma styrelsemailen. Styrelsen beslutar att 
Alexander ansvarar för att svara eller delegera mailen vidare.  
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8.' Teambuilding för alla aktiva 
Styrelsen diskuterar en gemensam teambuilding för alla aktiva. Styrelsen beslutar att preliminärt 
datum är den 4:e november. Vidare beslutar styrelsen att Jenny ska kolla upp hur möjligheten ser 
ut att äta innan basketmatchen.  
 
 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Marknadsföra SM i Ekonomi 
  
§5.  Avslutande formalia 
! Föredragare: Alexander Bergström 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1.' Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2016.10.31 kl. 12.00 i Valvet 

 
2.' Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 
 


