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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  N 
Adam Nyström  L 
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 Tilda Ekman, Johan Norlin, Nathalie 

Jonsson och Sebastian Nylén 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. Utlåning av kaffemaskin och krockar med våra event 
Styrelsen diskuterar hur de ska göra då utomstående organisationer lånar sektionens 
kaffemaskin. Det beslutas att I-sektionens evenemang ska prioriteras, men att 
sektionen kan låna ut ena om det bara behövs en. Däremot behövs båda två ska 
detta meddelas i tid så att båda finns tillgängliga för I-sektionen. 
 

2. Välgörenhet 
Styrelsen ställer sig positiva till Musikhjälpen och KIVA, att sektionen ska fortsätta 
arbeta med dessa organisationer. Däremot är styrelsen negativa till att priset ska 
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höjas på vissa biljetter för att skänka till välgörenhet. Beslutas att i fortsättningen ska 
priset inte höjas om det ska skänkas till välgörenhet.  
 

3. Sponsring på I-frukost?  
Oliver ger förslag angående att använda sig av att sponsring av produkter till I-
frukost och undrar över styrelsens åsikt? Styrelsen beslutar att Oliver tar kontakten 
vidare.  

 
4. Aktiva dagen  

Budgeten för aktiva dagen diskuteras och diskussionen ska tas vidare.   
 

5. SAB 
Styrelsen diskuterar hur vi kan involvera Senior Advisory Board mer i styrelsens 
arbete. De har hittills inte fått mycket uppgifter att utföra.  Ett förslag som 
diskuteras är att de kan ta vissa frågor och komma med förslag där styrelsen inte 
hinner med. Exempel på detta är rekrytering och omstrukturering.  
 

6. Öppna styrelsemötet 
Matilda informerar om de öppna styrelsemötena som andra I-sektioner använder sig 
av. Styrelsen diskuterar när detta skall ske och vilken roll medlemmarna ska ha på 
mötet. Styrelsen beslutar att medlemmarna inte kommer ha yttranderätt, utan en 
frågestund kommer ske efter styrelsemötet. Styrelsen beslutar att bestämma ett 
datum under ett senare möte.  
 

7. PR-posten 
Styrelsen diskuterar om de kan påverka hur PR-posten hittills har valts in på halvår 
under en längre period. Styrelsen diskuterar om det är styrelsens ansvar att lösa detta 
eller om det är valberedningens arbete. Styrelsen beslutar att informera 
valberedningen om postens valperiod och att ta punkten vidare till 
omstruktureringsmötena.  

 
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Big Air 
Eira och Matilda informerar om mötet med Big Air. Styrelsen ställer sig positiva till 
till att delta. Det beslutas att varje utskotts/kommittéordförande ska kolla med sina 
medlemmar vilka som är intresserade av att delta. De intresserades namn ska 
meddelas senast klockan 13:00 den 23 januari till Eira.   
 

2. Workshop 
Jesper informerar om workshopen som skedde den 22 januari med Christopher 
Engman. Det kom fram bra information som bör användas av sektionen. Styrelsen 
bestämmer att detta är ett projekt som ska fortsätta drivas under våren, framförallt 
inom styrelsen men även öppna upp för deltagarna på workshopen.  
 

3. LARV  
Eira informerar om LARVs mingelkväll den 23 januari. Oliver och Adam kommer 
att delta och pitcha Iare. Eira ansvarar för att mejla informationen till LARVs 
projektgrupp.  

 
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
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1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.02.05 kl. 12.00 i A3001 

 
4. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


