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Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Cecilia Granberg N 
Siri Stenmark  N 
Jakob Karlelid  N 
Gustav Wangsell  L 
David Lavner  N 
Max Thormé  L 
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 Josefine Blomqvist,  Sebastian Nylén 

och Ebba Knutsson 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. Nytt event för Sektionen under Nolleperioden  
Styrelsen har fått besked att Sektionen ska få ta över spelkvällen som brukar vara en 
alkoholfrikväll under Nolleperioden. Dom enda kraven som ställs är att kvällen ska 
försätta vara alkoholfri samt att infon gällande vilken ny aktivitet ska ske istället för 
spelkvällen ska ges till NPG i samban med att informationen gällande utflykten skickas 
in 

 
2. I-mys 

Under veckans i-mys ska ansvariga ta med datorn för att alla medlemmar ska ha 
möjlighet att skriva under namnlistan för att få tillbaka plussningsmöjligheten, Per 
kommer att snacka med dom andra Sektionerna för att få fler att skriva  
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3. Öppet styrelsemötet för att rösta in Utskotts Ordförande  

Styrelsen fördelar ansvar och går igenom generella detaljer angående styrelsemötet  
 

4. Unionen 
Unionen har meddelat att de vill närvara under årets sektionsdag. Gustav och Per 
kommer se till att informationen gällande detta går vidare till nästa Styrelse  
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Per Lambrecht 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2019.05.07 kl. 18.00 i XXX 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

avslutat 


