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Närvarande: 
Jesper Jolma  N 
Jon Peterson  N 
Eira Hansson  N 
Frida Bergström  L 
Alexander Jenhall L 
Per Lambrecht  N 
Oliver Eriksson  L 
Adam Nyström  L 
Eric Danielsson  N 
Matilda Lidén  N 
Martin Lantz  L 
 
 
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 Henrik Eklund 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. Rekrytering 
Rekryteringen går ganska segt. Svårt att få in nomineringar till utskottsordföranden. 
Styrelsen diskuterar att gå in och nominera flera samt möjligheterna att 
motkandidera sig. Kvällsmötet kommer att vara ett öppet styrelsemöte.  
 

2. Överlämning 
Styrelsen diskuterar ämnen som ska gås igenom under överlämningen. Det som ska 
diskuteras är struktur/uppbyggnad, stadgar och reglementen samt grafisk profil, hur 
man arbetar i en styrelse, förhållningsregler, budget och spons samt verksamhetsplan 
och smarta mål.  
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3. Dodgeballen 

Styrelsen planerar inför deras deltagande i Dodgeballen. Planeras att träffas vid 09:00 
hemma hos Eira på fredagen för inledande aktivitet.  

 
4. Avslutningsmiddag 

En avslutningsmiddag planeras till den 16/5. Jesper är ansvarig för 
avslutningsmiddagen.  
 

5. Överlämningsdokument till de nya posterna 
Överlämningsdokumenten ska omformas och respektive ordförande är ansvarig för 
att det sker.  

 
6. I-frukost  

Styrelsen kommer fram till att det inte kommer hinnas med innan sommaren.  
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Info 
Matilda kommer börja sommarjobba och är därmed inte tillgänglig under vissa 
dagar. En person i PR kommer utses till ansvarig för Facebook-sidan om något 
behöver publiceras snabbt.  
 

2. Konsultföreningen 
Det diskuteras kring den nya konsultföreningen och hur styrelsen förhåller sig till 
den. Jesper ansvarar för att kontakta dom för ett möte.  

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.05.07 kl. 12.00 i A3001 

 
3. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


