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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  N 
Eric Danielsson  N 
Matilda Lidén  N 
Martin Lantz  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	
	
	
	
	 	
Jesper Jolma          Eira Hansson    
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Per Lambrecht         Alexander Jenhall 
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 Eira Hansson till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Per Lambrecht och Alexander 

Jenhall till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Max Thormé ges närvaro-,  
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förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
 

6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 
med utskickat förslag 

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Avsätta Local Responsible för ESTIEM 
Eric Danielsson yrkar 

att avsätta Eric Danielsson som Local Responsible för ESTIEM  
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att  avsätta Eric Danielsson som Local Responsible för ESTIEM 
 
2. Local Responsible för ESTIEM 

Max Thormé yrkar 
att tillsätta Max Thormé som Local responsible för ESTIEM under mandatperioden  
      2018-02-05 till 2018-06-30  

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att tillsätta Max Thormé som Local responsible för ESTIEM under mandatperioden  
      2018-02-05 till 2018-06-30 

	
§ 3.  Diskussioner  
  

1. Diskussionspunkter till I-konfen  
Jesper informerar om att I-konferensen snart startar. Styrelsen diskuterar kring olika 
diskussionspunkter som styrelsen är intresserade av att diskutera. Styrelsen 
diskuterar också att de ska prata med de engagerade angående vad de vill ska 
diskuteras på I-konferensen.  
- Event: hur har andra skolorna utvecklat deras event för att fortsätta göra dem 

attraktiva för studenterna? 
- KPI: en fortsatt diskussion kring KPI  
- Kommunikation i sektionen: Hur jobbar de andra skolorna kring 

kommunikation mellan styrelse, utskott, olika möten osv? 
- Incitament för medlemmar: Diskutera vidare kring olika incitament för 

medlemmarna att engagera sig.  
- Mandatperiod och förtroendevald: Vilka förtroendevalda poster och 

mandatperioder (både styrelse och utskott) har de andra I-skolorna? 
 

2. Styrelsedagen 
Jesper informerar om Styrelsedagen den 24 februari. Det kommer vara sex olika 
diskussionspunkter. Oliver beslutas vara moderator för en av diskussionspunkterna.  

 
3. Möte med ABF 

Jon informerar om hur ABF fungerar. Viktigt att styrelsemedlem är närvarande på 
mötet för att intyga att mötet hålls. Sammanställningen av alla möten kommer 
skickas in på halvårsbasis. Det informeras också att sektionen kan få pengar för 
inköp av saker till event.  
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4. Sammanfatta KF 

Jon informerar att I-drotts ansökan om sponsring till deras turnering är godkänd. 
Motionen angående Av4ningen beslutades att bordläggas och Sociala enhetens 
ordförande ska titta vidare på det.  
 

5. Kommittéer på styrelsemöte 
Styrelsen diskuterar kring huruvida kommittéerna ska gå på alla styrelsemöten eller 
inte. Styrelsen beslutar att kommittéerna ska fortsätta vara med på var tredje möte, 
samma beslut som togs i höstas.  
 

6. Styrelsen rapporterar 
Martin informerar om att han under sina utskottsmöten informerar om vad som 
händer under styrelsemötena och de beslut som tas. Resten av styrelsen ställer sig 
positiva till att detta görs och ska göra det på sina egna lunchmöten.  

�
7. Tema till Dodgeballen 

Styrelsen diskuterar kring det tema som Idesix har valt till Dodgeballen. Styrelsen 
ställer sig positiva till temat.  
 

8. KPI 
Matilda informerar om att alla måste fylla i deras utskotts KPI i driven.  

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Big Air 
Erik och Eira informerar lite kort om Big Air och upplägget.  

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

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.02.12 kl. 12.00 i A3001 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 
 


