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Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Jon Peterson  N 
Cecilia Granberg N 
Eira Hansson  N 
Siri Stenmark  N 
Jakob Karlelid  N 
Gustav Wangsell  N 
David Lavner  N 
Max Thormé  N 
Kristoffer Ottosson N 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	
	
	
	
	 	
Per Lambrecht              Siri Stenmark    
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Gustavn Wangsell        Kristoffer Ottosson 
Justerare         Justerare 
	
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Per Lambrecht 
 
1. Mötets öppnande    Per Lambrecht förklarar mötet  

Öppnat kl 11:59 
       

Styrelsen beslutar att   
 

2. Val av mötesordförande utse Per Lambrecht till  
 mötesordförande 
 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Siri Stenmark till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Gustavn Wangsell och Kristoffer 

Ottosson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Albin Alleveret ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
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6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 

med utskickat förslag 
 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Albin Allevret 
yrkar 
  att tillsätta Albin Allevret till ordförande för programrådet under mandatperioden 
18.07.01-19.06.30 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att tillsätta Albin Allevret till ordförande för programrådet under mandatperioden 
18.07.01-19.06.30   
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Teambuilding för styrelsen 
Styrelsen beslutar om att genomföra en teambuilding, premilnärt datum är den 16:e till 17:e 
oktober  

2. Besöka utskotten  
Styrelsen bestämmer att utskottrepresentanterna ska ha mer kontakt med utskotten, medans vice 
ordförande kommer att vara närvarande vid utskottens lunchmöten  

3. Utvärdering av nollningsperioden 
Styrelsen har gjort en sammanfattning av nollningsperioden efter utvärderingsmöten med utskotten. 
Något som kommit fram och kommer skrivas in i överlämnings dokumentet är placeringen av 
listorna för nollorna 

4. Oktobermånad, sponsorer  
Styrelsen beslutar att bära rosa bandet under oktober månad för att stödja bröstcancer. Facebook 
profilen kommer att byta färg till rosa under hela oktober. Sektions administratören, Siri kommer 
att leta efter sponsorer som kan bidra till sektionens välgörenhetsarbete  

5. I-mys 
Styrelsen lyfter det besvär som varit vid det senaste i-myset då kommunikationen varit bristande. 
Det bestäms även att allt som konsumeras vid i-mystillfällena ska köpas in via Snabbgross, då det 
underlättar för alla involverade 

6. Revidering av budgeten 
Styrelsen bestämmer att revideringen av budgeten ska vara klar innan den 19/9. Vid nästa möte 
den 11:e september kommer styrelsen gå igenom budgeten gemensamt  

7. Sociala kanaler  
Styrelsen diskuterar om utskottens egna sociala kanaler. I-sektionens sociala kanaler finns och att 
alla utskott ska få använda dessa. Utskottens evenemang ska publiceras på i-sektionens egna 
facebookprofil, där utskott med redan existerande profiler får dela evenemangen. Utskotten får dela 
bilder samt annan information via deras egna profiler  

8. Ansökan om bidrag för sektionsmiddagen 
Styrelsen diskuterar närvaron av nollorna vid sektionens middag då det dykt upp frågor gällande 
bidrag  
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9. Tygmärken för de sociala utskotten 
Vid förgående möte bestämde styrelsens att alla utskott ska få ta fram eventmärken. Efter ett möte 
med utskottsordförandena bestäms det att ett sådan intresse inte existerar och styrelsen beslutar att 
varje utskott får ta fram ett märke för deras utskott om de själva vill 

10. Biljettförsäljning 
Styrelsen tar upp biljettförsäljningen online. Då biljettförsäljning online är mer kostsam än den metod 
som redan är implementerad, kommer försäljningen av biljetter att försätta på samma sätt som 
tidigare. Vid större evenemang kommer styrelsen att se över om detta är något relevant   

11. Academic work  
Styrelsen beslutar att kompensera Academic work för den bristande kommunikation som funnits 
under sektionsdagen. Kompensationen kommer vara att de får delta under en i-frukost. Det beslutas 
att den första i-frukosten kommer att ske under läsperiod 1. Gustav Wangsell kommer att föra 
diskussion vidare till I-gloon, då det är dom som har ansvaret över i-frukost 

12. Excel dokument  
Styrelsen diskuterar att anskaffa ett Excel dokument på priserna för marknadsföring som kommer 
att delas med Teknologkåren 

13. Fördelning i utskotten 
Styrelsen diskuterar hur många nya aktiva det ska rekryteras till vardera utskott, och hur 
fördelningen ska vara. Styrelsen kommer i största möjliga mån att ta hänsyn till sökande och 
utskottens vilja 
 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. 
  
§5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Per Lambrecht 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.09.17 kl. 12.00 i kåridoren 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

Avslutat kl 12:52 
 


