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Närvarande: 
Sebastian Nylén  N 
Alfred Berg  N 
Lynn Johansson   N 
Ebba Knutsson  N 
Max Broström  N 
Josefine Blomqvist N 
Hanna Gertsson  N 
Emma Hansson  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 

    
 

§ 1.  Formalia 
Föredragare: Sebastian Nylén 
 
1. Mötets öppnande      
      Sebastian Nylén förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Sebastian Nylén till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Lynn Johansson till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Antonia Jacobsson 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. Igloon  

Krävs tydligare kommunikation med Igloon för att de ska ha vetskap om 
vilka som går in i Igloon. Tydligare riktlinjer samt rutiner för inköp till Igloon 
skall även tas fram 

2. Åre Skiweek 
En tävling om förköpsbiljetter till Åre Skiweek kommer hållas på Sektionens 
instagram. Resterande biljetter lottas ut på Sektionsmöte 2. Max och Alfred 
samt två från Idesix kommer närvara under Skidyran för att sälja biljetter till 
sittningen i Åre. För betalning använder vi Swish. Max och Alfred ska även 
lösa affischer. På fredag skall Idesix meddela vilka som åker med till Åre 

3. Personliga samtal 
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De personliga samtalen är påbörjade. Alfred kommer sammanställa 
feedbacken varje styrelsemedlem får, både positiv kritik samt konstruktiv 
kritik, för att sedan förmedla vidare till respektive individ 

4. Gruppdynamik 
Styrelsen tillsätter en projektgrupp bestående av Alfred, Lynn och Josefine 
för att göra en gruppdynamik-workshop. Förbättrad gruppdynamik kommer 
öka nöjet och engagemanget för samtliga styrelsemedlemmar 

5. JML-workshop 
Under workshopen kommer det bjudas på fika. Eventuellt kommer 
workshopen öppnas upp för icke-sektionsengagerade till våren 

6. Sektionskort  
Ebba har löst ett sektionskort. Eventuellt skall Sektionen tillhandahålla två 
kort, ett för socialt ansvarig samt ett för ekonomiansvarig. När någon ska 
använda kortet ska denna skriva på ett avtal. En instruktion på 
tillvägagångssätt ska skrivas 

7. Lunchföreläsningar 
Samtliga utskottsansvariga ska förmedla till sina utskott att inte lägga 
lunchföreläsningar på tisdagar då de flesta utskott har lunchmöten då, vilket 
ofta minskar deltagandet  

8. Musikhjälpen 
Lynn är snart klar med sponsringsansökan för Musikhjälpen 

 

§ 3.  Övriga frågor 
1. Marknadsföring  

Hanna eller PR vet ej hur man gör hemsidan säker. Överlag dålig framförhållning för 
publicering på sociala medier. Riktlinjerna är tre dagar innan publicering. Hanna ska 
göra riktlinjer för Facebook 

2. Tackfest  
Projektgruppen får ett tillskott av Alfred 

3. LCM 
Krävs uppdatering i stagar innan vi handlar med värdepapper samt ansvarig för 
kunskaperna och inköp. Ordförande för LCM behöver då bli en förtroendevald 
post. Ebba kallar till yterliggare ett möte med LCM  
 

§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Sebastian Nylén 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2019.11.19 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Sebastian Nylén förklarar mötet  

avslutat 


