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Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Marie Amann  N 
Gabriel Granström N 
Leila Mohammed N 
Fredrik Månsson N 
Karl Gladh  L 
Eira Hansson  N 
Josef Åström  N 
Henrik Möller  N 
Alma Brinkman  N 
Jenny Areback  L 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	
	
	
	
	 	
Alexander Bergström         Gabriel Granström    
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Henrik Möller         Alma Brinkman 
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 Gabriel Granström till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Henrik Möller och Alma 

Brinkman till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Isak Edlund, Anton Stjernqvist, 
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Sebastian Nylén, Malin Malmborg 
och Matilda Lindén 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 medlemmar till Senior Advisory Board 
Anton Stjernqvist yrkar att 

att välja in Anton Stjernqvist som ledamot för Senior Advisory Board VT 2017 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att välja in Anton Stjernqvist som ledamot för Senior Advisory Board VT 2017 
   
2. Försäkring 

Jenny Areback yrkar att 
att teckna en försäkring på försäkringsbolaget IF för en engångskostnad på 2759 SEK 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att bifalla förslaget i dess helhet 
   

	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Genomgång av Sektionsmöte 4 
Styrelsen diskuterar sektionsmöte 4 den 27 april 18:15 E632 och delar upp 
ansvarsområden. Styrelsen beslutar att presentera den nya budgeten som en 
rambudget.  

2. Styrelsens roll på Sektionsmöte 4 
” Jag vet att vi har diskuterat detta förut men kan tycka det kan vara värt att ta upp på måndag 
igen om vår roll på sektionsmötet när valen görs (hur vi får ställa frågor, svara på frågor osv) så att 
alla är med på vad som gäller” – Eira 
Styrelsen diskuterar huruvida det ska vara tillåtet för styrelsemedlemmar att ställa 
frågor och delta på diskussionerna under personvalen. Alla i styrelsen är medvetna 
att styrelsens ord kan väga tyngre i vissa situationer och att det är viktigt att ta ett 
opartiskt ställningstagande. Styrelsen beslutar att diskutera vidare denna fråga innan 
sektionsmöte 4 för att komma fram till ett beslut.  

3. LCM – Event i början av oktober? 
LCM har kontaktat företag och kommer preliminärt anordna sitt första event den 4 
oktober.  

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Undergruppsordförande 
I dagsläget är ingen av de nominerade till posterna som undergruppsordförande 
intresserade men förhoppningsvis väcks intresse efter sektionsmötet. 
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§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.05.08 kl. 12.00 i A3002 

 
2. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 
 


