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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 Karl Gladh och Alexander 

Jenhall till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Karin Nilsson, Peyda Hirori, Carl 
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Bergström, Leila Mohammed, Karl 
Lindqvist och Anton Stjernqvist 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. Kommittéordförandenas medverkan på styrelsemöten 
Styrelsen yrkar 

att välja alternativ 2, kommittéordförandena bjuds in till var tredje styrelsemöte samt 
vid behov och har kommitteegruppsmöten med sektionsadministratör varje vecka. 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att välja alternativ 2, kommittéordförandena bjuds in till var tredje styrelsemöte samt 
vid behov och har kommitteegruppsmöten med sektionsadministratör varje vecka.  

	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Senior Advisory Board 
Höstens Senior Advisory Board introducerar sig för styrelsen. Styrelsen och SAB 
diskuterar ordförandeskap och beslutar att utse en kontaktperson inom SAB som 
ansvarar för att samla gruppen inför exempelvis kvartalsmöten.  

2. Åre-Skiweek 
Jesper berättar om Åre-Skiweek som nu genomförs och marknadsförs tillsammans 
med StiLAlpina. 

3. JML-Workshop 
Gabriel informerar om kommande JML- workshop och kommer dela ett schema 
nästkommande vecka med tider för varje utskott respektive kommittee.  

4. Avfrostningen 
Frida informerar om några I5:or som är intresserade av att arrangera en egen 
avfrostning som har frågat om användning av sektionens organisationsnummer. 
Styrelsen och SAB diskuterar I-sektionens delaktighet i arrangering av egna 
avfrostningar och dess för- och nackdelar. Frida ansvarar för att prata med de 
intresserade I5:orna för att höra hur deras plan avfrostningen ser ut och eventuellt 
bjuda in dem till ett styrelsemöte. 

5. Kvartalsmöte 
Styrelsen diskuterar kommande kvartalsmöte och beslutar ett preliminärt datum 
torsdagen den 19 oktober.  

6. Extern marknadsföring 
Matilda berättar om möjligheten att få föreläsningstid vid tre stora 
universitetsmässor i höst via studentrekryteringen, Anna Degerman. Styrelsen är i 
högsta grad intresserade och beslutar att Matilda ska ta vidare kontakt med Anna 
Degerman för att ta fram mer konkret information om deltagandet. 

7. Marknadsföringsprojektet 
Styrelsen diskuterar betalning av gratis profilprodukter genom en hemsideannons. 
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Styrelsen diskuterar vidare lämpliga gratis profilprodukter och ger förslag på 
exempelvis vattenflaskor och tygpåsar.   

8. Teambuilding 
Presidiet informerar om planeringen kring teambuildingen och inbjudningar till 
styrelsemedlemmar kommer skickas under veckan. 
 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

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

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.10.09 kl. 12.00 i A3001 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 
 


