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§ 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 Oskar Kjellqvist 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   
  

   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Presentation Tekniskt basår 
Under veckan har styrelsen fått förfrågan att delta på en presentation för tekniskt basår. 
Under mötet undersöktes intresset att delta på detta, där Johan var intresserad. Cecilia 
vidarebefordrar således mailet till Johan.   

 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Långsiktigt engagemang   
Under verksamhetsåret har avhopp skett från utskotten som i sin tur ställer till med 
problem för utskotten och deras arbete. Robin föreslår att kolla på hur vi kan minimera 
avhopp enligt vissa rutiner och därmed främja långsiktigt engagemang. Inledningsvis 
skall detta ämne tas upp under kommande U-konf. Styrelsen skall även delge sina tips 
och tankar gällande detta ämne.   
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2. I-sektionens image 
Punkten bordläggs till kommande möte.  
 

3. I-déer  
För att ta tillvara på medlemmarna i sektionens idéer lyftes återigen idén att ha en 
”idébox” under I-mys. Styrelsen uppmanas därmed att inventera hemma för eventuell 
låda att ha till detta. Utöver detta skall även, innan SM3, anordnas ett event för att ta vara 
på idéer. Salen för SM3 bokas därför till 30 minuter tidigare, denna tid skall då användas 
för att ge utrymme för sektionens medlemmar att komma med tankar och idéer för 
sektionens verksamhet. Detta event kommer att marknadsföras i samma veva som 
kallelse till SM3.   

   

§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2022.02.22 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


