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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 Sebastian Nylén,  Nathalie Jonsson 

David Lavner, Gustav Wangsell, 
Jakob Karlelid, Kristoffer Ottosson 
och Max Thormé 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. Val av utskottsordförande 
Det diskuteras hur kvällens styrelsemöte ska gå till vid val av utskottsordförande. 
Alla som deltar på mötet kommer att ha yttranderätt och kommer behöva 
adjungeras in. Det kommer även finnas möjlighet att motkandidera till en post.  
Det diskuteras också hur det ska göras med de vakanta posterna.  

 
2. SMK 

Max presenteras det som togs upp på senaste Studiemiljökommittéemötet. Bland 
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annat behöver inte en lista med anmälda till kvällsevent skickas in längre utan det 
räcker att de ansvariga har en utskriven lista att lämna till vakten.  

 
3. Resebidrag 

Styrelsen beslutar att häva beslutet angående resebidrag till Skugga en alumn på 
grund av att studenten får pengar för flygbiljetterna av företaget.  

 
4. Överlämning 

Jesper informerar om hur överlämningen kommer gå till och vad som kommer att 
hända. Det diskuteras kring att de nyinvalda ska ha tillgång till mejl och drive och att 
deras personliga överlämningen bör påbörjas så snart som möjligt.  

 
5. Styrelsearbete 

Jesper informerar om hur styrelsemöten går till för de nyinvalda samt vilka övriga 
möten som styrelsen har.  
 

6. Nolle-P 
Per, Jesper och Jon har varit på möte angående Nolle-P och det avtal som ska 
skrivas emellan sektionerna och NPG. Lokal för sektionsmiddagen är klart och 
utphlykten är bestämd. Angående alumn till sektionsdagen är Adam ansvarig att dela 
ut ansvaret till någon i styrelsen. Styrelsen diskuterar även om när de kan hjälpa till 
att stå i baren på STUK.  

 
7. 15 års jubileum  

Sektionen fyller 15 år 2018 och styrelsen diskuterar vem som ska bli ansvarig för 
firandet. Eira planeras att vara projektansvarig.  
 

8. Kårbanketten 
Styrelsen diskuterar kring kårbanketten och planerna innan.  

 
9. Lilla D-huset 

Det diskuteras planerna för Lilla D-huset som sektionshus. Kåren har tagit fram 
alternativ som de har utvärderat och i dagsläget ser det ut som att Lilla D-huset 
kommer bli ett sektionshus.  

 
10. Nya styrelsetröjor 

Styrelsen beslutar att beställa likadana tröjor som styrelsen har haft i år samt t-shirts.  
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
 
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Jolma 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.05.14 kl. 12.00 i A3001 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Jolma förklarar mötet  

avslutat 


