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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 Tina Lundgren, Oliva Svensson, Max 

Forsgren, Lynn Johansson, Hanna 
Gertsson, Tobias Woldt, Ebba 
Knutsson, Oskar Andreasson, Max 
Boström, Josefine Blomqvist, Malin 
Norgren  och Sebastian Nylén 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. Kamera till PR 
Som tidigare nämnt har Styrelsen letat efter sponsring till att köpa in en ny kamera. 
Max arbetar med ansökningen som kommer att ges till Kåren. Tanken är att denna 
ansökningen ska presenteras på det första kårfullmäktigmötet under läsperioden 4  
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2. Överlämningsmöte  
Styrelsen planerar in ett kvällsmöte för att diskutera I-konfen samt planera 
överlämningen  
 

3. I-hörnar  
Alumni vill förändra I-hörnarn. Förändringen handlar mestadels angående hur 
pengar ska fördelas för att kunna ge medlemmarna mer värde. Tanken är att det ska 
vara mer av en sittning och maten som ska serveras ska vara mer än bara pizza. 
Styrelsen ställer sig positiv till dessa förändringar och bjuder in Ordförande för 
Alumni till nästkommande styrelsemöte för att diskutera detta vidare 

 
4. Faktureringsuppgifterna  

Det har kommit till Styrelsen att det finns missförstånd angående 
faktureringsuppgifterna vilket har lett till att sektionen fått fel fakturor och att en del 
har kommit fel. Det största problemet har varit att alla inte haft tillgång till driven 
för att kunna hämta dessa. Styrelsen har gått igenom driven och alla har haft tillgång, 
för att förhindra problem i framtiden kommer detta att tas upp via utskottsansvariga 
samt via måndagspåminnelserna.  
 

5. Projektgrupp I-konf  
Styrelsen lyfter angående I-konfen som kommer hållas under hösten i Luleå. Tanken 
är att en projektgrupp ska starta innan sommaren för att kunna starta planeringen.  
Styrelsen lyfter även hur individer ska gå tillväga om de vill söka projektgruppen. 
Den tanken som är mest rimlig är att sätta krav samt gå igenom ansökningar och 
därmed godkänna dessa  
 

6. Luleå Capital Mangement  
Kontraktet för Nordet kommer att skrivas på under veckan 

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Boka in kvällsmöte för diskussioner från i-konf? När? Var? Hur?  
Imorgon, tisdag 
 

2. Vem ska stå på fredagar när Ordförande och Vice Ordförande inte kan?  
Varje individ ansvarar själv för att hitta en ersättare  
 

3. Har alla fyllt i enkäten för i-konf?  
Nej, kommer att göra detta  

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Per Lambrecht        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2019.03.13 kl. 12.00 i XXX 

 
4. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

avslutat 


