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Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Marie Amann  N 
Gabriel Granström N 
Leila Mohammed N 
Fredrik Månsson L 
Karl Gladh  N 
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 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Karl Gladh         Marie Amann 
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 Karl Gladh och Marie Amann till 

protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Malin Malmborg, Matilda Lidén, 
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Johanna Falkenström, Tova Nilsson, 
Sebastian Nylén, Anton Blomquist  
och Oskar Törndahl ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
 

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

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Bildandet av undergrupp för finansverksamhet 
Alexander yrkar 

att bilda undergruppen Finans 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att bilda undergruppen Finans 
   
2. Val av ordförande för undergruppen  

Sebastian Nylén yrkar 
Att  välja Sebastian Nylén till ordförande för undergruppen Finans 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

Att välja Sebastian Nylén till ordförande för undergruppen Finans 
 
3. Godkännande av riktlinjer för i-konferensen 

Alexander yrkar 
att godkänna de reviderade riktlinjerna inför i-konferensen 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att godkänna de reviderade riktlinjerna inför i-konferensen 
   

	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Valberedningen  
Oskar presenterar den kommande valprocessen och visar en tidsplan över hur 
valberedningens arbete kommer se ut. Styrelsen diskuterar valprocessens 
marknadsföring och kommer fram till att PR-utskottet sköter marknadsföringen 
men att PR-utskottet tillsammans med valberedningen lägger upp en 
marknadsföringsplan.  

2. I-frukost 
Styrelsen diskuterar möjliga datum för i-frukost 3 och 4. Styrelsen beslutar att 
preliminärt anordna i-frukost 3 den 28 mars, nummer 4 den 8 eller 17 maj beroende 
på en eventuell intressent. Styrelsen upprättar en projektgrupp för i-frukost där Karl, 
Eira, Alma och eventuellt Jenny medverkar i.  

3. Kändisprojekt 
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Josef och Leila berättar om arbetet i kändisprojektet. De har varit på möte med Ekar 
och fått värdefulla råd. Styrelsen beslutar att sikta på ett första event i höst och 
erbjuda alumniutskottet att anordna eventet.  

4. Marknadsföring av Ekonomsektionens event 
Styrelsen diskuterar marknadsföring av andra sektioners event och om att skriva ett 
avtal för att uppnå kontinuitet. Styrelsen beslutar att Karl och Alexander diskuterar 
vidare detta med Ekonomsektionen för att se hur de anser vi tillsammans kan gå 
tillväga.  

5. Processen för val av ordförande för underutskott 
Styrelsen diskuterar hur ordförande till undergrupper ska genomföras, om huruvida 
valprocessen kan vara samtidigt som valen för styrelseposterna samt om 
valberedningen ska finnas behjälplig. Styrelsen beslutar att fortsätta diskussionen 
vidare under nästkommande möte.  

 
 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. 
  
§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.03.06 kl. 12.00 i Valvet 

 
2. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 
 


