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Närvarande: 
Jesper Jolma  N 
Marie Amann  N 
Gabriel Granström L 
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 
 
	
	
	
	
	 	
Jesper Jolma          Karl Gladh   
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Martin Lantz         Adam Nyström 
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 Karl Gladh till mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Martin Lantz och Adam 

Nyström till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Cecilia Sjöberg, Tilda Ekman och 

Sebastian Nylén ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
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6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 

med utskickat förslag 
 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Ordförande för LCM 
Matilda yrkar 

att välja Sebastian Nylén till ordförande för LCM till 2018-06-30 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att välja Sebastian Nylén till ordförande för LCM till 2018-06-30   
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Sektionsmöte 2 
Styrelsen diskuterar vilka som ska göra vad till mötet, lämpliga roller utdelas. Karl 
och Igloon står för mat och fika för kvällen. Styrelsen diskuterar vidare 
motnomineringar som kan skickas in till styrelsen. Då personer utomlands ej kan 
närvara på länk beslutar styrelsen att mötesordföranden presenterar 
motkandideringen. 

 
2. Ordförande till I-drott 

Gabriel har meddelat att det finns en intresserad till posten och beslut kommer tas 
på nästkommande styrelsemöte. 

 
3. Musikhjälpen 

Övriga i-sektionerna har öppnat sina bössor och vi vill också göra det! Styrelsen 
beslutar att bössan ska marknadsföras på alla våra kommande event. Frida och 
Jolma ska öppna bössan och den ska marknadsföras först på sektionsmötet. En 
brainstorm för hur sektionen sektionen kan samla in så mycket pengar som möjligt 
beslutas att hållas i veckan. � 

 
4. Resebidrag Council Meeting 

På sektionsmötet kommer det presenteras att de varit på council meeting. Styrelsen 
beslutar att de inte ska söka mer pengar utan att sektionen kommer stå för 
kostnaderna. 
 

5. Sektionsteambuilding 
Marie har tagit fram ett I-mys liknande koncept där teambuildingen hoppar mellan 
utskotten/kommittéerna så att ansvaret fördelas jämt.   
 

6. Alumniföreläsning 
Nästa tisdag ska det vara en alumnföreläsning med Christopher Engman för alla 
sektionsaktiva (utbildningslikt). Den ska hållas den tisdagen den 12 december med 
föreläsning pass 2 och sen en workshop efter lunch. Sektionsstyrelsen diskuterar om 
huruvida det är nödvändigt att begränsa antalet deltagare. Styrelsen beslutar att ett 
klassrum skall bokas med förhoppningen om att det blir mer interaktivt.  
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7. SMK2 
Denna diskussionspunkt flyttas till nästkommande styrelsemöte.  
 

8. Projektgrupp hemsidan 
Styrelsen tillsätter en projektgrupp hemsidan, för att få mer input på hur hemsidan 
ska användas och se ut för att fler skall kunna använda den. Styrelsen beslutar att 
bordlägga diskussionen till efter jul. 

 
9. Internationella Kontoret 

Det finns delade meningar om hur internationella kontoret sköter sitt arbete. Vissa 
har skrämmande upplevelser om försvunna anmälningar och långsamma svar. 
Styrelsen beslutar att det ska tas med en punkt av den här karaktären med nya 
rektorn. 
 

10. PR:s kamera 
Matilda berättar att PR:s kamera har slutat fungera och styrelsen diskuterar om det 
finns ett kvitto eller annat ”värdepapper” för att få reparationen på garantin. 
 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Första passet för överlämning kommer hållas den 10 december. 
2. Marie understryker att alla sektionsstyrelsen skall vara objektiva i diskussionen 

mellan avgående Kårordförande och Kårstyrelsen. 
3. Det är nu förbjudet att ha varselvästar på STUK. 

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

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.12.11 kl. 12.00 i A3001 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 
 


