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Närvarande: 
Jesper Jolma  L 
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 
 
	
	
	
	
	 	
Jon Peterson          Eira Hansson    
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Eric Danielsson         Alexander Jenhall 
Justerare         Justerare 
	
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Jon Peterson 
 
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. Val av protokolljusterare utse Erik Danielsson och Alexander 

Jenhall till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Tilda Ekman, Sebastian Nylén och 
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Cecilia Sjöberg ges närvaro-,  
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. Eira Hansson 
yrkar 

att bifalla ansökan om resebidrag på 379 kr 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att bifalla ansökan om resebidrag på 379 kr 
   

	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Sektionsmöte 4 
Mötet kommer hållas i E632 den 24 april. Sektionen informerar hålls av Eric 
Danielsson och Per Lambrecht. Frida Bergström och Martin Lantz ansvarar för att 
presentera budgeten. Styrelsen diskuterar hur motnomineringar ska gå till om man 
vill motkandidera på distans. Det beslutas att man då mejlar in en nominering senast 
17:30 den 24 april.  
 
Styrelsen diskuterar hur de ska förhålla sig under mötet när de får frågor om 
nominerade. Det beslutas att använda sunt förnuft och endast svara på de frågor 
man blir tillfrågad.  
 
Angående tidsbestämda utfrågningar så sätts tiden till 15 minuter och att man kan 
yrka mer tid vid behov.  
 

2. Dodgeball 
Det beslutas att ta diskussionen senare och göra en röstning i Slack.  
 

3. Nolle-P 
Det diskuteras kring när styrelsen ska möta phösarna den 25:e april. Det beslutas att 
mötet ska pågå under 1 timma för att diskutera visionerna för Nolle-P. Lokal är 
bokat för sektionsmiddagen och Jon informerar om att de ska återkoppla till honom 
angående åsikter kring Nolle-P handboken. Jon fixar slides till phösarmötet nästa 
vecka som Alexander går på.   
 

4. Kvällsmöte innan onsdag 
Möte den 17onde april klockan 20:00 för att diskutera budgeten i A3101a.  
 

5. Årets I:are 
Det diskuteras lite kring årets I:are.   
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§ 4.  Övriga frågor 
 

1. 
  
§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.04.23 kl. 12.00 i Kåridoren 

 
2. Mötets avslutande    Jon Peterson förklarar mötet  

avslutat 
 


