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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. Val av mötesordförande  utse Jesper Jolma till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Eira Hansson till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Cecilia Sjöberg 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. Kvalitet framför kvantitet  
Styrelsen pratar om att endast marknadsföra vissa event via de sociala utskottens 
Facebook-sidor samt hur många event som anordnas varje vecka.  Styrelsen beslutar 
att all marknadsföring fortfarande ska gå via sektionens Facebook-sida. Det bestäms 
att ta diskussionen vid ett senare tillfälle.  
 

2. Rekrytering samt engagemang i utskotten 
Styrelsen diskuterar kring minskat engagemang och bestämmer att punkten ska 
diskuteras vidare på kvällsmötet den 19onde februari.  
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3. I-konferensen  
Styrelsen pratar om de diskussionspunkter som är som förslag till I-konferensen. 
Eftersom styrelserna mellan de olika skolorna ser olika ut, är det svårt att få ihop 
tillräckligt med personer till varje diskussionspunkt.  
 

4. Styrelsedagen 
På lördag är det dags för styrelsedagen. Jesper och Jon informerar om upplägget.   
 

5. I-frukost 
På grund av mycket arbete inom sektionen beslutas det att Igloon ska kolla upp 
möjligheten att de anordnar I-frukost och att det planeras att anordnas under LP4.  
 

6. Avhopp av utskottsmedlemmar 
Vissa utskott börjar tappa en del medlemmar på grund av bland annat tappat 
intresse och mycket skolarbete. Styrelsen diskuterar kring hur rekryteringen ska 
fungera så att inga utskott står utan medlemmar. Det beslutas att ta vidare 
diskussionen tills rekryteringsmötena den 19onde februari och 26 februari.  
 

7. Facebookgrupp för alla aktiva. 
Efter presentationen om jämlikhetsworkshopen kom det fram att en gemensam 
Facebook-grupp fanns som önskemål. Styrelsen ställer sig negativa till idén på grund 
av att det blir mycket administrativt arbete och att syftet med gruppen kan bli svårt 
att uppnå.  
 

8. Igloon 
Styrelsen diskuterar vad som ska göras med de möbler som står i Igloon och är 
utslitna. Det bestäms att vissa möbler ska slängas, vilket Igloon ansvarar över. Även 
inköpslistan diskuteras till I-mys.  
 

9. Minimässan 
Gruppen som har första passet ansvarar för att köpa in godis att bjuda på under 
tisdagens minimässan. 
 

10. Rekrytering 
Styrelsen sammanfattar hur rekryteringen går.  

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Kommittéer på I-mys 
Det beslutas om de inte har möte på fredagar ska de anordna de I-mys.  

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.02.26 kl. 12.00 i A3001 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


