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Närvarande: 
Oskar Johansson N 
Johan Lückander N 
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Markus Jacobsén N 
Jonathan Hedlund N 
N= Närvarande , L= Laga förfall 

 
    

 
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Oskar Johansson 
 
1. Mötets öppnande      
      Oskar Johansson förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Oskar Johansson till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Cecilia Schulz till 

mötessekreterare 
 

4. Adjungeringar Inga adjungeringar gavs 
     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag  
 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna   
  

   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Valberedningen  
Inför SM1 har en kandidat för posten ordförande för valberedningen hittats. Denna 
person skall kontaktas av Johan inför sektionsmötet.  
  

2. SM2   
Under mötet fördelades ansvarsområden ut inför SM2. Robin tillsammans med Elias 
presenterar sektionen rapporterar. Jonathan ansvarar för fika samt bedriver 
kontakten med Igloon angående maten som skall serveras under mötet. Johan 
ansvarar för röstblanketterna och Hanna tillsammans med Markus tar närvaro inför 
mötet.  

 

§ 4.  Övriga frågor 
1. Estiem produkter 

Ordförande för Esteim kontaktade styrelsen angående önskemål gällande 
införskaffande av utskottsmärken samt en Esteim-flagga. Likt tidigare önskar vi att 
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ordförande för Esteim besöker kommande styrelsemöte för att presentera kostnader 
för att skapa underlag för styrelsen att ta ett beslut gällande detta. I och med detta 
uppdagades det behov hos styrelsen att skapa interna riktlinjer för hur denna typ av 
förfarande skall gå till, dessa riktlinjer skrivs av Elias och Markus.  
 

2. Gyckel av4ningen 
Under mötet undersöktes intresset av att delta i gyckel under av4ningen, detta var 
inget styrelsen var intresserade av till följd av tidsbrist.   

 

   

§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2021.12.07 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


