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Närvarande: 
Jesper Jolma  N 
Jon Peterson  N 
Eira Hansson  N 
Frida Bergström  L 
Alexander Jenhall N 
Per Lambrecht  N 
Oliver Eriksson  N 
Adam Nyström  N 
Eric Danielsson  L 
Matilda Lidén  N 
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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 Johan Norlin 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. Namn på poster/utskott, syften (till omstruktureringen) och röstning 
Jesper informerar om förberedelserna inför Sektionsmöte 3 angående hur styrelsens 
proposition ska presenteras. Det diskuteras kring hur syftet för varje post ska 
presenteras. Ordförande för respektive utskott ska ansvara för att informationen 
angående varje utskott ska uppdateras.  
 

2. Respekt mot varann  
Viktigt att respektera varandra och komma i tid till möten. Styrelsen diskuterar vissa 
händelser som har uppstått och hur man ska lösa dessa.  
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3. Hur visar vi hur kul vi har på ett bättre sätt?  

Styrelsen diskuterar hur vi ska marknadsföra styrelsen bättre. I dagsläget kan det 
upplevas utåt som att det är byråkratiskt och tråkigt. Det pratas om att använda 
instagram och snapchat mer. 
 

4. NolleP & NPG 
Jon informerar om schemat kring Nolle-P. Martin ska kolla på lokal för 
sektionsmiddagen.  
 

5. Datumförslagen på SM och överlämning 
Det diskuteras kring de datumförslag som ligger för vårens sektionsmöten. Beslutas 
att diskutera detta med valberedningen, vilket Jesper ansvarar för.  
 

6. Stadgar och reglementen  
På kvällen den 26 februari kommer preliminära bilagor skickas ut till styrelsen. De 
uppmanas att läsa igenom och återkomma om de hittar något fel, då handlingarna ska 
ut på onsdag.  
 

7. Input på fredagspåminnelsen 
Diskussion kring vad styrelsen vill ha för information på fredagar. Styrelsen är nöjda 
med dagens upplägg.  

 
8. Projektgrupp sektionsmöten 

Styrelsen diskuterar kring hur sektionsmöten ska läggas upp med bland annat 
tidsbestämda utfrågningar. Det beslutas att diskussionen och beslut tas närmare inpå 
sektionsmöte 4.  

 
9. Ekonomi för pubrunda 

Martin informerar om lite förändringar i budgeten då det ska anordna ett annat 
evenemang. Styrelsen ställer sig positiva till förslaget.  

 
10. Inkludera SAB 

Styrelsen diskuterar hur SAB ska inkluderas mer i sektionens arbete samt deras syfte. 
Det beslutas att ha SAB mer i åtanke vid diskussioner där de skulle kunna komma 
med input.  

 
11. Ovve-kulturen  

Det diskuteras hur ovve-kulturen är ett problem eller inte på sektionen. Styrelsen 
pratar om att använda ovve mer när det är ett passande evenemang.  

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1. I-konferens 
Jesper informerar om diskussionspunkter inför I-konferensen samt praktiska saker. 
Martin ansvarar för present till Lund.  
 

2. Alumnföreläsning 
Adam informerar om en alumnföreläsning som ska anordnas i april och eventuellt 
öppnas upp för alla.  
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§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.03.05 kl. 12.00 i A3001 

 
3. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


