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Närvarande: 
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Oskar Johansson                  Hanna Sundling      

Ordförande          Sekreterare 

 

 

       

Elias Kristensson          Markus Jakobsén    

Justerare         Justerare 

	 	 	
 
§ 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 Hanna Sundling till 

mötessekreterare 
 

4. Adjungeringar Frank Thomasson och Christoffer 
Alm ges närvaro-, förslags- och 
yttranderätt till dagens möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag  
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6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna 	 	 	
	
	 	

§2.  Beslut 
 

1. Jonathan Hedlund  

yrkar  

 att köpa in en adapter till högtalaren till ett värde av 69,90 kr.  

Sektionsstyrelsen beslutar  

 att köpa in en adapter till högtalaren till ett värde av 69,90 kr. 

 
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. I-hörnan 
I-hörnans sittning har blivit inställd och därmed kommer alla som har köpt biljett bli 
återbetalade. I-hörnan kommer i stället att bara vara själva talkshowen och detta 
kommer vara gratis att närvara på. Sittningen ställdes in nära inpå evenemangets 
datum vilket är acceptabelt men Styrelsen vill ändå föra diskussion med alla UO:s 
kring hur sektionen skall gå till väga i liknande scenarios i framtiden. Detta kommer 
därför att pratas om antingen på KM3 eller U-konf.  

 
2. I-konf HT 22 

En projektgrupp för I-konferensen i Luleå måste tillsättas. Styrelsen kom överens 
om att denna skall tillsättas efter SM4.  
 

3. Hemsida  
På I-konf VT 22 visade LTH deras nya hemsida för Oskar och Markus. De hade 
byggt hemsidan i programmet wix, vilket verkade som ett enkelt och snyggt program 
att använda. Oskar har därför gjort ett utkast för att prova på programmet samt visa 
resterande i styrelsen hur resultatet ser ut. Alla ansåg att det var snyggt och att det 
bör övervägas att användas för sektionens hemsida. Styrelsen beslutade därför att 
flytta projektet kring hemsidan i handlingsplanen till nästkommande verksamhetsår 
och kommer föra vidare detta förslag till nästkommande kommunikationsansvarig.   

 
4. Fem-fredag 

Markus skall undersöka med PR-utskottet hur läget med fem-fredag ser ut.  
 

5. Testamente  
Jonathan har hittat testamenten på driven som sittande styrelse inte var medveten 
om fanns. Dessa skall uppdateras till nästkommande styrelse och ett möte för att 
göra detta kommer att bokas in efter SM4.  

 
6. Nollehandboken 

Oskar visade hur sektionens sida i nollehandboken såg ut föregående nolleperiod 
och bad resterande om inputs. Alla ansåg att sidan skall se likadan ut för kommande 
nolleperiod. Sittande styrelse tipsade även nästkommande styrelse om att skapa en 
egen sektionsnollehandbok med ytterligare information om sektionens verksamhet.  
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7. Mikrofon 
Jonathan har ännu inte fått något svar av soundboks men kom med förslaget om att 
åka till en musikbutik i stan för att få direkt hjälp på plats av kunniga. Detta ansåg 
alla var en bra idé. Styrelsen kom även fram till att under KM3 skall alla UO:s 
uppmanas att rapportera direkt om de märker att något inte fungerar. Saker och ting 
går sönder men det går inte att ersätta det före styrelsen blir medvetna om att det är 
trasigt.  

 
 
§ 4.  Övriga frågor 

   
   
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2022.04.26 kl. 18.30 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


