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Närvarande: 
Jesper Jolma  N 
Jon Peterson  N 
Eira Hansson  N 
Frida Bergström  N 
Alexander Jenhall N 
Per Lambrecht  N 
Oliver Eriksson  L 
Adam Nyström  N 
Eric Danielsson  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 Eira Hansson till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Cecilia Sjöberg, Tilda Ekman, 

Sebastian Nylén och Gabriel 
Granström 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. Rekrytering  
Styrelsen diskuterar när rekryteringen ska starta inför våren 2018 till utskotten och 
kommittéerna. Styrelsen beslutar att lägga diskussionen till ett kvällsmöte måndag den 22 januari, 
18:00-21:00. Kommittéordförandena är inbjuda och Eira lägger till i den gemensamma kalendern.  

  
2. Föreläsning med Isabel Boltenstern lunch 

Cecilia berättar om föreläsningen som kommer äga rum med Isabel Boltenstern angående psykisk 
ohälsa. Godkänd sponsring täcker endast förläsningskostnader. Styrelsen diskuterar 
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kompletterande sponsring och ger som förslag till I-drott att kontakta Studenthälsan för eventets 
förtäring då det är öppet för alla studenter på skolan.  Vidare nämns även ICA-fonden som 
eventuell sponsringsmöjlighet.  
 

3. Teambuilding 
Jesper informerar styrelsen om tidigare teambuilding och uppmanar styrelsen att tänka på idéer till 
vårens teambuilding.  
 

4. Omstrukturering 
Jesper informerar styrelsen om höstens diskussioner om en eventuell omstrukturering av sektionen. 
Styrelsen beslutar att planera nästa omstruktureringsmöte på kvällsmötet nästa vecka.   
 

5. Överlämning 
Jesper berättar om överlämningen och det beslutas att genomföra fler överlämningsaktiviteter. 
Styrelsen beslutar att planera på kvällsmötet nästa vecka.  
 

6. ABF 
Jesper och Jon berättar om ABF vilket är ett nytt sätt att få sponsring till sektionen. Det återstår 
att implementera systemet och använda det i praktiken. Jon kollar upp tills nästa vecka för mer 
information kring systemet.  
 

7. Local responsible  
Erik informerar om posten Local Responsible för Estieem och att flera i hans utskott är 
intresserade av posten. Styrelsen diskuterar huruvida alla kandidater skall presentera sig själva på 
ett styrelsemöte eller om IntU själva ska rösta fram en kandidat som Styrelsen senare tar ett beslut 
om. Styrelsen beslutar att IntU ska diskutera vidare på sitt lunchmöte hur de ska gå tillväga och 
det beslutande styrelsemötet kommer hållas måndagen 29 januari.   
 

8. Lunchföreläsning Engman 
Lunchföreläsning med Engman skulle ha skett innan jul och datum är nu ändrat till den 22 
januari för lunchföreläsning och sedan en workshop för engagerade från 13:00-14:30. Ett nytt 
event kommer komma upp snarast med ny möjlighet att anmäla sig där Adam med Alumi är 
ansvariga. Sponsring för lunch diskuteras och ICA fonden nämns som ett alternativ att undersöka.  
 

9. Av4ningen 
Jesper informerar om Av4ningen. En motion har inkommit om att TKL inte längre ska anordna 
Av4ningen utan att respektive sektion ska ansvara och att pengar istället ska fördelas ut till 
respektive sektion. Kårstyrelsen ber om utlåtande från sektionerna. Styrelsen diskuterar för- och 
nackdelar samt hur tillvägagångsättet för att skapa en projektgrupp ska gå till.  Styrelsen 
bestämmer efter röstning att styrelsen är positiva till förslaget med tillägg att riskerna måste belysas. 
Jesper ansvarar för att meddela I-sektionens utlåtande.  

 
10. I-konferansen 

Kommer vara 1-4 mars i Lund. Frida informerar att det borde bokas biljetter. Styrelsen beslutar 
att boka biljetter vid ett senare tillfälle som beslutas på kvällsmötet nästa måndag. 
 

11. Kvartalsmöte 
Styrelsen diskuterar kommande kvartalsmöte och beslutar att sätta datum på måndagens 
kvällsmöte.   
 

12. Facebook 
Styrelsen diskuterar hurvida sektionens inlägg når fram till medlemmarna eller ej. Eira berättar 
om en tagg-funktion som kan användas vid publicering av inlägg. Styrelsen beslutar att undersöka 
tagg-funktionen närmare. Utskottsordföranden ska nämna för sina medlemmar att möjligheten till 
att prioritera I-sektionens inlägg finns.  
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§ 3.  Övriga frågor 
 

13. Sponsring ETS 
Jon informerar om att det börjar bli dags att skicka in sponsring för vårterminen till ETS. 
Styrelsen beslutar att diskutera vidare på måndagens kvällsmöte samt att boka in ett separat möte 
om sponsring och vårens budget. 
 

14. LARV  
Eira och Gabriel informerar om en förfrågan från LARVs projektgrupp angående kostnadsfri 
medverkan på LARV-mässan med ett bord onsdag 24 januari mellan 9-15:00. Styrelsen är 
intresserade och Eira ansvarar för att kontakta LARV för mer information och koordinera 
styrelsens deltagande. 
  

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.01.22 kl. 18.00 i A3001 

 
15. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


