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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 L 
 
 
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 Lynn Johansson till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Lynn Johansson, Josefine Blomqvist,  

Sebastian Nylén, Alfred Berg, Ebba 
Knutsson och Hanna Gertsson 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. Tackfesten för engagerade 

Tackfesten kommer hållas den 18/5 och huvudaktiviteten blir beer-pong. Styrelsen 
ska höra med utskotten om de skulle vilja arrangera evenemanget. Då pengar från 
ETS inte kom till användning vid I-drotts gästföreläsning ska Cecilia föra en 
diskussion med ETS om pengarna istället kan finansiera eventuell mat vid 
Tackfesten 
 

2. Plussning 
Plussning togs bort i mars utan att sektionerna varit medvetna om detta. Kontakt 
med ETS kommer att fortsätta, Cecilia ansvarar för detta. Styrelsen har sammanställt 
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ett dokument, vilket innehåller motiveringar till att återinföra plussning. Detta 
kommer presenteras på nästa möte med ETS och TKL, Cecilia och Per kommer 
föra denna diskussion vidare 
 

3. Alumniutskottet  
I-hörnan kommer hållas den 17/5. Getinge kommer hålla en föreläsning samt 
workshop den 6/5 vilket krockar med det öppna styrelsemötet där nya 
utskottsordförande ska väljas in. Detta blir därmed flyttat till 7/5  
 

4. Projektgrupp I-konf 
Det har varit problem med att finna intresse hos äldre studenter som suttit i 
styrelsen tidigare verksamhetsår. Ett fåtal har visat intresse men de fyller inte upp en 
hel projektgrupp. Eventuellt funderar man på att inkludera andra engagerade i 
projektgruppen också. Max ska föra detta vidare till de som är intresserade av att 
delta  
 

5. Obligatorisk närvaro på styrelsemöten  
Det är inte obligatorisk närvaro vid styrelsemötena för nyinvalda. Det 
rekommenderas starkt att man närvarar då man får mer insyn i sin post. Kan man 
inte delta bör man meddela ordförande 

 
 

§ 3.  Övriga frågor 

 
1.   

  

§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Per Lambrecht 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2019.XX.XX kl. 12.00 i XXX 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

avslutat 


