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Närvarande: 
Jesper Jolma  L 
Jon Peterson  N 
Eira Hansson  N 
Frida Bergström  N 
Alexander Jenhall N 
Per Lambrecht  L 
Oliver Eriksson  L 
Adam Nyström  N 
Eric Danielsson  N 
Matilda Lidén  N 
Martin Lantz  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Jesper Jolma 
 
1. Mötets öppnande      
      Jon Peterson förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Jon Peterson till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Eira Hansson till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Sebastian Nylén, Tilda Ekman och 

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. Motion 
Diskuterar kring hur en ansökan från projektfonden går till. Ansökan skickas in till 
styrelsen som kan godkänna den. Sedan presenteras utfallet på ett sektionsmöte.  

 
2. Sektionsmöte 

Styrelsen diskuterar kring hur upplägget på nästkommande sektionsmöte ska se ut. 
Det diskuteras kring talespersoner och vilka som ansvarar för vad under mötet. Jon 
kollar upp med Jesper angående vem som är mötesordförande.  
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3. Styrelsemöte den 2 april 
Det planeras att nästa styrelsemöte sker den 5 april 12:00.   
 

4. Nolle-P och Phösare 
Styrelsen har blivit inbjudna till ett phösarmöte den 24 april, vilket är samma datum 
som sektionsmöte 4. Det beslutas att Alex kommer presentera I-sektionen då han 
ändå kommer närvara under mötet. Sedan kommer vi bjuda in phösarna till den 25 
april för häng och möjlighet att lära känna varandra. Jon ansvarar för att höra av sig 
till phösarna om kvällsmötet.  
 

5. I-Case Challenge 
Styrelsen diskuterar kring I-Case Challenge då det i dagsläget inte finns någon 
sponsor. Det diskuteras kring olika sponsorer och vilka som kan kontaktas.   

 
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1.  Matilda och Alexander ansvarar för att hämta ut de nya styrelsetröjorna.  
 
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.04.05 kl. 12.00 i A3001 

 
2. Mötets avslutande    Jon Peterson förklarar mötet  

avslutat 


