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Närvarande: 
Jesper Jolma  N 
Marie Amann  N 
Gabriel Granström N 
Frida Bergström  N 
Alexander Jenhall N 
Karl Gladh  N 
Oliver Eriksson  N 
Adam Nyström  N 
Matilda Lidén  N 
Martin Lantz  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Jesper Jolma 
 
1. Mötets öppnande      
      Jesper Jolma förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Jesper Jolma till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Gabriel Granström till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Eric Danielsson, Tilda Ekman och 

Sebastian Nylén ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	  

	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. SAB 
Styrelsen går igenom listan med nomineringar till verksamhetsårets SAB. Styrelsen 
beslutar att kontakta alla på listan för att undersöka intresset av medlemskap. Frida 
och Gabriel ansvarar för att kontakta de nominerade. 

2. Ämnesspecifika diskussionspunkter till I-konferensen 
Styrelsen diskuterar listan med förslag på ämnesspecifika diskussionspunkter och 
beslutar att framföra dessa förslag med tillägg för en fråga gällande rekrytering. 

3. Nästkommande styrelsemöte 
Varken jag (Jesper) eller Marie kommer kunna närvara.   
Gabriel och Frida håller i mötet nästkommande vecka som mötesordförande 
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respektive mötessekreterare. 
4. Mail 

Signaturer samt mail, ska det stå post eller namn? 
Jesper berättar om styrelsens mailsignaturer som i dagsläget är olika och ej enhetliga. 
Matilda ansvarar för att framställa en enhetlig mailsignatur som följer i-sektionens 
grafiska profil.  

5. Presidiets arbetssätt 
Jesper belyser presidiets roll och beskriver dess arbetsgång. Presidiet tar inga beslut 
men verkar förberedande för styrelsemöten. Presidiemötena är till för att 
effektivisera denna planering men även finnas som stöd och för frågor rörande 
presidiemedlemmarnas postspecifika uppgifter. 

6. Sponsring 
Styrelsen diskuterar sponsringsansökningarna till ETS och har beslutat en 
prioritering som sponsringsansökningarna skall följa. 

7. Åre-Skiweek 
Åre-Skiweek planeras att genomföras tillsammans med StiLAlpina vecka 5 och 
sektionens projektgrupp har sammanfogats med Stils projektgrupp.  

8. Kommittéordförandenas delaktighet på styrelsemöten 
Gabriel presenterar ett förslag som presidiet har tagit fram i frågan och styrelsen 
beslutar att det skall lyftas på nästkommande kommitteegruppsmöte. 

9. Utlägg från Nolleperioden 
Frida påminner alla styrelsemedlemmar om att fylla i eventuella utfall från 
nolleperioden i deras respektive budget.  

10. Styrelsemedlemmars närvaro på evenemang med begränsade platser 
Styrelsen diskuterar styrelsemedlemmars närvaro på evenemang med begränsade 
platser då en stor procentuell andel av besökarna på senaste i-drott testar var 
styrelsemedlemmar. Styrelsen fastställer att styrelsemedlemmar är jämlika 
sektionsmedlemmar och äger samma rätt att få gå på sektionens event. Däremot är 
styrelsen enig om att styrelsemedlemmar kan ha detta i baktanke vid bokning av 
event med begränsat antal platser. 

11. Gratis profilprodukter till event 
Matilda berättar om en förfrågan om gratis profilprodukter till framtida event och 
styrelsen beslutar marknadsföringsprojektet ska se över erbjudandet. 

12. Ansvarsskyldighet 
Styrelsen diskuterar ansvarskontrakten som diskuterats och framställts föregående 
verksamhetsår. Varje enskilt utskott får hålla egna samtal med sina medlemmar för 
att sätta upp egna spelregler och förhållningssätt. Gabriel ansvarar för att se över 
ansvarskontraktet och presenterar för styrelsen nästkommande möte.  

13. Inköp av redigeringsprogram 
Styrelsen diskuterar inköp av redigeringsprogram och det finns program på skolans 
stationära datorer. Styrelsen väger fördelarna mot nackdelarna med användning av 
skolans respektive egen licens. Styrelsen beslutar att Matilda ska undersöker ämnet 
vidare och återuppta diskussionen då mer information insamlats. 

14. Alumn till I-forum 
Tror vi att det är en bra idé att ha en alumnföreläsning under I-forum för att locka folk. Adam 
har en intresserad, hur gör vi i så fall budgetmässigt? 
Styrelsen diskuterar finansieringen av detta och beslutar att Adam ska se om 
alumnen kan bekosta resan själv. 

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma        
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Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.09.18 kl. 12.00 i A3001 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


