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Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Cecilia Granberg N 
Siri Stenmark  N 
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 XXX och XXX 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 av Styrelse och Utskottsordförande 
Styrelsen går igenom vilka ansvarsroller som kommer att finnas under rekryteringen 
för utskottens ordförandeposter, Valberedningen kommer att till ta de kandidaterna 
som dom anser vara lämpliga. Styrelsen har valt att efter Sektionsmöte fyra kommer 
kvällsmöten att ske för inröstningen av dessa roller 
 

2. Sektionsmöte 3  
Information angående sektionsmöte tre. David och Gustav kommer att rapportera 
från Styrelsen 
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3. I-case 
Det har kommit till Styrelsen att det har uppkommit en del frågor angående boende 
för I-case. David kommer att ha kontakta med nuvarande och tidigare Ordförande 
för Casegroup, medans kommer Jakob kontaktar Linköping för att få en 
statusuppdatering angående dom villkor som finns för boende  
 

4. Möte med Hsso 
Siri informerar angående mötet som varit med Hsso. Den 20e februari kommer 
skyddsronden för C och F-huset att ske då Admin kommer att vara närvarande 
 

5. Ämnesspecifika diskussioner till I-konf 
Styrelsen diskuterar och väljer ämnesspecifika diskussioner till I-konferensen som 
kommer att hållas i Göteborg 
 

6. Tävling, PR 
PR vill anordna en tävling för att få in fler bilder till hemsidan. Styrelsen anser att 
detta kan vara svårt att göra då det har funnits lite intresse för sådant tidigare 
 

7. Nordnet 
För att Styrelsen ska kunna behålla kontot hos Nordet måste firmatecknarna bytas, 
Jakob har fått dokumenten för detta och kommer uppdatera styrelsen vid nästa 
möte angående detaljerna    
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Per Lambrecht        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2019.02.18 kl. 12.00 i XXX 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

avslutat 


