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

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Alma Brinkman och Josef 

Åström till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Malin Malmborg, Emil Hellström, 
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Sebastian Nylén och Matilda Lidén 
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 vårens Senior Advisory Board 
Alexander yrkar 

att välja in Isak Edlund som ledamot för Senior Advisory Board under vårterminen 2017 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att välja in Isak Edlund som ledamot för Senior Advisory Board under vårterminen 2017  
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Processen för val av ordförande för underutskott 
Styrelsen diskuterar det kommande rekryteringseventet och beslutar att ordförande 
för underundergrupp marknadsförs samtidigt som övriga styrelseposter. Detta för 
att uppnå en överlämning där undergrupperna också kan vara representerade.  

2. Ansvarsskyldighet 
Styrelsen diskuterar angående offerter från försäkringsbolag. Styrelsen beslutar att 
utgå från den tidigare offerten och tar vidare beslut nästa vecka. Sektionens 
ansvarspolicy diskuteras och styrelsen beslutar att fortsätta diskussionen 
nästkommande möte.  

3. Avtal mellan Nolleperiodsgruppen (NPG) och sektionen 
Styrelsen diskuterar kring det ekonomiska läget för Nolleperioden och det framgår 
att det är svårt att veta hur många som köper nolleband. Styrelsen diskuterar om att 
anordna utphlykten men beslutar om att bordlägga diskussionen då majoriteten av 
de styrelsemedlemmarna inte ska medverka under Nollep.  

4. Uppdateringar från pågående projekt: 
Kändisprojektet  
Josef informerar om arbetsgången innan sommaren. Offereter ska samlas in samt en 
tydlig projektplan ska skrivas för att kunna underlätta överlämning.  
Marknadsföringsprojektet 
Det har framgått utifrån diskussioner att det är av stor vikt marknadsföringsmässigt 
att attenda eventen som sektionen anordnar samt att bjuda in sina vänner.  
Utifrån inspiration från I-Sektionen LiU har styrelsen beslutat att använda enhetliga 
bilder på facebook i marknadsföringssyfte för styrelserekryteringen.  

5. Utskottsmedlemmar som moderatorer till i-konferensen 
Styrelsen diskuterar kring möjligheten att erbjuda sektionsmedlemmar att vara 
moderatorer till i-konferensen. Styrelsen beslutar att rekrytera internt och att alla 
styrelsemedlemmar ska hålla ögon öppna för att leta möjliga kandidater.   

6. Council Meeting i April 
Styrelsen diskuterar kring hur styrelsen kan motivera sektionsmedlemmar för att åka 
på vårens Council Meeting.  

7. Användande av sektionens Snapchat 
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Alexander lyfter att det läggs ut olämpliga saker på Snapchat. Styrelsen diskuterar 
kring de olämpliga delningarna/uppdateringarna. Vidare är det av stor vikt att 
sektionsstyrelsen kan ställa sig bakom det som läggs upp på sektionens sociala 
medier. För att motverka upprepning av olämpliga uppdateringar är det viktigt att se 
över innehållet en extra gång samt att fråga en annan styrelsemedlem vid osäkerhet. 

 
§ 4.  Övriga frågor  
  
§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.03.13 kl. 12.00 i Valvet 

 
2. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 
 


