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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 
 
	
	
	
	
	 	
Jesper Jolma          Gabriel Granström    
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Marie Amann         Martin Lantz 
Justerare         Justerare 
	
	 	 	 	
	
§ 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. Val av protokolljusterare utse Marie Amann och Martin Lantz 

till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Eric Danielsson, Sebastian Nylén och 

Tilda Ekman ges närvaro-,  
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förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
 

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

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Val av ordförande för Casegroup 
Tilda Ekman yrkar 

att välja Tilda Ekman till ordförande för Casegroup under perioden  
2017-09-04 – 2018-06-30  
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att välja Tilda Ekman till ordförande för Casegroup under perioden  
2017-09-04 – 2018-06-30   
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. I-Konferens 
Jesper berättar om i-konferensen och dess påbörjade planering. 28/9 är sista datum 
för att lämna in förslag på ämnesspecifika diskussionspunkter för respektive sektion. 
Styrelsen beslutar att alla styrelsemedlemmar ska ge förslag på ämnesspecifika 
diskussionspunkter  i veckans i-sektionen rapporterar och senare diskutera vilka 
förslag som ska skickas vidare.  

2. Sponsring 
Sponsansökningar ska skickas till mig senast 10/9. (TKL+ETS) 
Marie har skapat en mapp i drive där samtliga utskott respektive kommittéer ska 
lämna in sina sponsringsansökningar senast klockan 12:00 på söndag. Det är upp till 
varje utskottsordförande att se över budgeten och se över tidigare 
sponsringsansökningar. Prioritering av dessa sponsringsansökningar kommer ske på 
nästkommande styrelsemöte.  

3. Kontaktuppgifter 
Gabriel har upprättat ett dokument i drive för kontaktuppgifter till sektionens aktiva 
medlemmar. Det är varje utskott respektive kommittéordförandes ansvar att fylla i 
sina utskotts respektive kommittémedlemmars kontaktuppgifter. 

4. SAB 
Styrelsen diskuterar höstens Senior Advisory Board och hur dess medlemmar ska 
tillsättas. Styrelsen beslutar att alla styrelsemedlemmar ska skriva nomineringar till 
tänkbara kandidater i veckans i-sektionen rapporterar och senare diskutera dessa 
nomineringar.  

5. Revidering av budget 
Styrelsen beslutar att lägga till denna diskussionspunkt till rekryteringsmötet 10/9.  

6. Åre-Skiweek 
Styrelsen diskuterar Åre-Skiweek och beslutar att boka en buss istället för två. 
Styrelsen diskuterar även betalsätt för resan och beslutar att kontakta Johan 
Bråtendahl för mer information. Frida bokar in möte med projektgruppen för Åre-
Skiweek för att diskutera busskokning och betalsätt.  

7. I-Frukost 
Oliver berättar om ett påbörjat avtal med ett företag angående i-frukost och 
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styrelsen diskuterar hur ofta i-frukost ska anordnas. Styrelsen diskuterar vidare det 
operativa arbetet, Oliver ger förslag skapa en projektgrupp inom ARB som ansvarar 
för anordningen med I-frukost samtidigt som ett förslag på upplägg liknande i-mys 
tas upp. Styrelsen beslutar att Oliver ska diskutera vidare med sitt utskott för att ta 
fram ett förslag att presentera för styrelsen.  

8. ABF 
Hade ett möte med Caroline från ABF i sommar där vi bland annat diskuterade hur sektionen 
skulle kunna söka ekonomisk ersättning för vissa event/arbete. Hon erbjöd sig då att komma på 
ett styrelsemöte och berätta mer om detta. Något vi är intresserade av? 
Styrelsen diskuterar ekonomisk ersättning från ABF och beslutar att gå vidare i detta.  
Styrelsen diskuterar vidare det administrativa arbete detta kräver och beslutar att 
Matilda och Marie ska ser över vilka administrativa alternativ som finns för I-
sektionen.  

9. Kommittéordförandes medverkan på styrelsemöten 
Gabriel presenterar ett förslag tillsammans med kommittéordförandena gällande att 
kommittéordförandena ska vara med på samtliga styrelsemöten. Styrelsen diskuterar 
fördelar och nackdelar med förslaget. Styrelsen är enig om att mer diskussion kring 
frågan behövs innan styrelsen kan ta vidare beslut.   

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Idesix film 
Martin berättar om en film Idesix har spelat in och vill publicera. Styrelsen beslutar 
att filmen ska publiceras via i-sektionens facebooksida som Idesix vidare 
marknadsför.   

  
§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.09.11 kl. 12.00 i A3001 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 
 


