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

till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Matilda Lidén, Sebastian Nylén, 
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Jesper Jolma, Frida Bergström, Adam 
Nyström, Oliver Eriksson, Martin 
Lantz, Alexander Jenhall och Eric 
Danielsson 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. Val av Tillförordnad Ordförande för Internationella utskottet 
Eric Danielsson yrkar 

att välja Eric Danielsson till Tillförordnad Ordförande för Internationella utskottet från 
och med 2017-07-01 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att välja Eric Danielsson till Tillförordnad Ordförande för Internationella utskottet från 
och med 2017-07-01   

	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Genomgång av allmän info om styrelsens arbetssätt samt styrelsegemensamt 
överlämningsdokument 
Alexander berättar övergripande vad styrelsens gemensamma arbete går till samt hur 
styrelsen kommunicerar.  
- Styrelsens kommunikation sker via Slack, Facebook och One.com mailen. Slack 

är till för snabb kommunikation, Facebook medelviktig information och via mail 
förmedlas främst viktig information.  

- Google Drive används för att samla all form av dokumentation. 
- Styrelsemöten hålls under måndagar mellan 12:00-13:00, övriga luncher i veckan 

har utskotten möten.  
- Kvartalsmöten, fyra gånger per år vilket används främst för att följa upp 

evenemang och diskutera kommande. Andra förekommande diskussionspunkter 
är aktuella ämnen, exempelvis budget och rekrytering.  

- Kvällsmöten, i genomsnitt varannan vecka som insätts vid behov för att 
diskutera aktuella ämnen, exempelvis projekt eller planera sektionsmöte.  

- I-sektionen rapporterar, fylls i senast fredag innan styrelsemöte och används för 
att dela information om vad varje styrelseledamot har gjort i veckan, kommande 
händelser och eventuella tillägg till dagordningen. 

- Styrelsen driver ett antal projekt vid sidan av styrelsen, exempel logistikprojektet. 
Dessa bildas under styrelsemöten och dokumenteras enligt en projektmall som 
finns på drive. Ett av projekten har resulterat i i-mys. 

- Styrelsen har en kalender via Drive där alla möten och event läggs in. Denna 
administreras av sektionsadministratör och Gabriel ansvarar för att alla 
nyinvalda styrelsemedlemmar får tillgång till denna. 

- Ett gemensamt överlämningsdokument med info om styrelsearbetet och 
gemensamma frågor läggs upp av Alexander i styrelsens Facebookgrupp inom 
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kort. 
- Alexander visar organisationskartan och beskriver hur sektionen är uppbyggd. 
 
 

2. Uppdatering från SMK 
Gabriel informerar om vad som sades under föregående SMK4 och berättar att 
AMG har bestämt att lektionssalar kommer stängas under tenta-p för att minska 
nedskräpning men att sektionerna har möjlighet att boka dessa med städvagn. 
Styrelsen beslutar att Eira ska se över möjligheten att boka klassrum i A under  
tenta-p för att ha tentastuga med kaffebjudning. 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Aktiva kvällen 
Styrelsen diskuterar om aktiva kvällen och beslutar att hålla en sittning i bunkern då 
det med stor sannolikhet kommer vara dåligt väder på fredag.  

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

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.05.15 kl. 12.00 i A3002 

 
2. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 
 


