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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 
	 	 	 	
	
§ 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 Tilda Ekman 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. ICC 
Det diskuteras kring hur mycket pengar som finns att lägga på I-Case 
Challenge. I dagsläget finns det oklarheter kring hur mycket pengar som är 
möjligt att lägga på eventet. Det beslutas att ICC har 2000 kr att handla mat 
för.  
 

2. LCM 
Tas efter styrelsemötet.  
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3. Rekrytering 
Alla poster ska inte sökas nu under våren utan externrevisor och internrevisor 
ska sökas i början på hösten.  

 
4. SAB 

Styrelsen diskuterar hur vi kan involvera SAB mer i sektionens och styrelsens 
arbete. Det som dyker upp är nomineringar, överlämningen och förslag till 
hemsidan.  

 
5. GDPR 

Jon informerar om GDPR och hur sektionen bör förhålla sig till de nya 
lagarna. TKL kommer sätta upp riktlinjer som sedan sektionerna ska kunna 
använda sig av för att anpassa verksamheten efter lagen. Styrelsen beslutar att 
vänta med förändringar tills TKL ger mer information.  

 
6. Respekt 

Styrelsen diskuterar hur vi ska respektera varandra och tider.  
 
7. Dodgeball ekonomi 

Styrelsen diskuterar hur betalningen för dodgeballen ska gå till. Det kommer 
betalas från den 25/4-27/4 via IZettle samt under vissa I-mys.  

 
8. Onsdagspub 

19:00 hos Jesper Jolma för att teambuilda lite.  
 

9. Gåva till talare under utbytesminglet 
Ingen gåva kommer ges till dom som är talare under utbytesminglet.  

 
10. Attraktiva utbildningar  

Har man idéer på hur man kan göra utbildningen mer attraktiv ska de skickas 
till Alexander Jenhall.  

 
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Phösarmötet beslutas till den 25 april och Jon ansvarar för att kontakta dom.  
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.04.16 kl. 12.00 i Kåridoren 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


