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

Föredragare: Marie Amann 
 
1. Mötets öppnande      
      Marie Amann förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Marie Amann till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Gabriel Granström till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Siri Stenmark, Felicia Holm, Åsa 

Renström, Nicole Eriksson Östman, 
Johan Norlin, Henrik Eklund, Oscar 
Blombäck, och Anton Blomquist 
Cecilia Sjöberg, Tilda Ekman, 
Sebastian Nylén och Alfred Berg 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. Vice utskott resp. kommitteeordförande 
I-Sektionens vice utskott- resp. kommitteeordförande presenterade sig själva på 
detta styrelsemöte i enlighet med sektionens reglemente.  
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2. Diskussioner (ämne resp. post) på I-konferensen 
Marie berättar om de ämnesspecifika samt postspecifika diskussionera till i-
konferensen. Styrelsen kommer vid ett senare tillfälle besluta vem respektive vilka 
som ska sitta i respektive ämnesspecifika diskussionsgrupp. Till de postspecifika 
diskussionsgrupperna har det preliminärt valts vilka som ska sitta i respektive grupp.  

3. Betalningssätt 
Frida berättar hur sektionens inbetalningar skall ske vilket är endast via I-Zettle och 
inga direkta baköverföringar får genomföras. 

4. Alumniföreläsning Lp2 
Adam och Henrik berättar om kommande alumniföreläsning och bestämmer datum 
till den 22 november. 

5. Dodgeballen och I-drott 
Martin berättar om situationen mellan Idesix och I-drott gällande att i-drott inte kan 
vara med att hjälpa till under dagen på dogeballen. Styrelsen diskuterar dilemmat 
med fokus på långsiktighet och diskuterar huruvida det kan gå att söka funktionärer i 
de andra utskotten/kommitteerna eller att söka dessa externt. Styrelsen beslutar att 
projektgruppen skall prata mer med I-drott innan vidare diskussion.    

6. Öka lagerutrymme till PR-Driven 
Matilda berättar om att lagringsutrymmet på PR-utskottets drive är snart fullt. 
Styrelsen diskuterar ägarskap av drive och huruvida ett abonnemang bidrar till 
kontinuitet vid överlämningar. Styrelsen beslutar att Matilda ska se över vilka 
alternativ som finns och skall presentera alternativen nästkommande styrelsemöte. 
 

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Times 
Projektgruppen arbetar intensivt med att finna företag och väntar just nu på svar 
men mycket upplevs svävande.  

2. Styrelsedag i januari 
Marie informerar om vårens styrelsedag som Teknologkåren anordnar. Styrelsedagen 
är en heldag med workshops för styrelseengagerade. Preliminärt datum är den 20 
januari, mer information kommer. 

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Marie Amann 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.10.30 kl. 12.00 i A3001 

 
3. Mötets avslutande    Marie Amann förklarar mötet  

avslutat 


