Minnesanteckningar 2017-11-27
Närvarande:
Jesper Jolma
Marie Amann
Gabriel Granström
Frida Bergström
Alexander Jenhall
Karl Gladh
Oliver Eriksson
Adam Nyström
Eric Danielsson
Matilda Lidén
Martin Lantz
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Jesper Jolma
1. Mötets öppnande
Jesper Jolma förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Jesper Jolma till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Gabriel Granström till
mötessekreterare

4. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen

5. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Diskussioner
1. I-konferensen
Styrelsen diskuterar i-konferensen och beslutar att ses på ett kvällsmöte för att
diskutera de nya tankar och idéer som styrelsen fått. Gabriel upprättar ett avsnitt
längst ner i i-sektionen rapporterar där samtliga styrelsemedlemmar får lägga till
punkter som skall fungera som underlag till kvällsmötet.
2. Motionen
Styrelsen diskuterar den inkomna motionen och beslutar att publicera ett objektivt
inlägg på eventet angående den inkomna motionen samt att det skall ske för alla
motioner och propositioner i framtiden. Styrelsen beslutar att Jesper ansvarar för att
kontakta SAB angående den inkomna motionen och att Matilda är ansvarig för att
publicera inlägget i eventet.
3. Nomineringar till ordförande för I-drott
Gabriel har kontaktat de nominerade och styrelsen beslutar att valet kommer hållas
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på styrelsemötet den 11 december.
4. Tröjor
Styrelsen diskuterar användning av styrelsetröjorna och beslutar att se skall bäras av
samtliga styrelsemedlemmar på styrelsemöten från och med nästkommande möte.
5. Överlämning
Första överlämningspasset planeras till direkt efter sektionsmötet beroende på
huruvida de invalda befinner sig fysiskt på plats. Styrelsen beslutar att Adam och
Jesper skall vara ansvariga för planering av denna eventuella överlämning.

§ 3.

Övriga frågor
1.

§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Jolma
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2017.12.04 kl. 12.00 i A3001

2. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat
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