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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  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      
      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 David Lavner 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. Avstämning 
Styrelsen presenterar hur det går för varje styrelsemedlem och dess respektive 
utskott.  

 
2. Sektionsmöte  

Det diskuteras hur upplägget på sektionsmötet ska vara. Oliver, Jesper och 
eventuellt Martin och Per planeras vara talespersoner.  Styrelsen bestämmer att ses 
17:00 vid E632.  
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3. Dodgeballen 
Det diskuteras hur styrelsen ska anmäla ett lag till Dodgeballen. Det bestäms att alla 
som kan dyker upp vid försäljningen. I-mys kommer hållas på B-torget och 
försäljningen av platser till Dodgeballen är på Ljusgården.   

 
4. Budgetering 

Frida informerar om hur budgeten för nästkommande verksamhetsår ska planeras. 
Handlingarna ska ut den 18onde april och styrelsemedlemmarna uppmanas att vara 
klar med sitt utskotts respektive budget den 12 april. Kvällsmöte planeras till den 
10onde april från klockan 17:00 för att bland annat diskutera I-konferensen.   

 
5. Konsultföreningen 

Det diskuteras kring den konsultförening som planerades att startas upp via I-
sektionen. Konsultföreningen i fråga har startat upp utanför I-sektionen då 
sektionen inte ska ha något vinstintresse. Diskussionen kommer tas vidare på 
kommande kvällsmöte.  

 
6. Resebidrag Studieresan  

För att få resebidrag för Studieresan måste deltagarna vara TKL-medlemmar och 
medlem i sektionen. Vid ansökan ska man bifoga en bild på sitt kårleg.  

 
7. Ansökan sektionsfonden 

Jesper beslutas delta på kårstyrelsens möte då de diskuterar CaseGroups ansökan till 
sektionsfonden  

 
8. Rekrytering 

Rekryteringen kommer påbörjas den 10 april och pågå till 18onde april för 
förtroendevalda poster. Utskottsordförandes nomineringsperiod kommer vara 
mellan 19onde april till den 3 maj. Styrelsemöte för att välja in nya 
utskottsordföranden kommer vara den 7 maj.  

 
9. Teambuilding 

Det beslutas att gå på onsdagspub den 11 april. 
 

10. Padelturnering 
Det saknas en domare till turneringen och det diskuteras i styrelsen om någon kan 
ställa upp. Per kanske kunde ställa upp och Cecilia ska kontakta honom.  

 
11. I-hörnan 

Projektgruppen för I-hörnan har tappat en del medlemmar och det diskuteras om 
några från ARB eventuellt kan hoppa in och hjälpa till.  

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.04.10 kl. 17.00 i XXX 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


