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Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Jon Peterson  N 
Cecilia Granberg N 
Eira Hansson  N 
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Jakob Karlelid  N 
Gustav Wangsell  N 
David Lavner  N 
Max Thormé  N 
Kristoffer Ottosson N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 

    
 
§ 1.  Formalia 

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

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Per Lambrecht till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Siri Stenmark till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar xxxx och xxxx 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. Debattartikel som publicerades av SVT 
Efter situationen med debattartiklarna som blivit publicerade förgående vecka har styrelsen valt att 
ta ställning ifrån detta. Som tidigare kommer inte sektionen att använda Thule under sektionens 
event 
 

2. Öppet styrelsemöte och gyckelträning 
Styrelsen har bestämt att bjuda in utskottsordförande till ett öppet styrelsemöte, för att 
utskottsordförande ska få insyn om hur styrelsen utför sina möten. Styrelsen kommer även att 
avsluta med träning av gyckel inför jubileumssittningen   
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3. Betalning via Swish 
Vid betalning ska i-Zettle användas, betalning via Swish är inte ett alternativ 
 

4. Lunchföreläsning, Go Explore 
Vid lunchföreläsningen på fredag kommer Isabella från Go Explore behöva hjälpa med förbredelse 
av maten, styrelsen kommer att hjälpa till med detta   
 

5. SM 2  
Under sektionsmöte 2 kommer reglementet för köp av aktier att ändras samt inröstning av 
Ordförande för Valberedningen och extern revisor  
 

6. Bidrag från ETS 
Sektionen har fått svar från ETS angående bidrag, sektionen kommer att inte få bidrag till ett 
fåtal punkter. Styrelsen kommer att försöka söka sponsring till andra event sen till våren 

 
 

 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   

  
§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Per Lambrecht        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.11.27 kl. 12.00 i A3101C 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

avslutat 


