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Närvarande: Johanna Lindsten (Ordförande), Erika Qvick (Vice
ordförande), Sigvard Bast (Ledamot för studiesociala frågor), Niklas
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(Kassör), Adam Bianchi (revisor)

1. Formalia
1.1 Mötet öppnas
Johanna förklarar mötet öppnat 15.14

1.2 Val av justerare
Mötet beslutade
att Camilla och Sigvard väljs till mötets justerare

1.3 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

1.4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Beslutspunkter
2.1 Val av Åre-ansvarig
Johanna har haft kontakt med valberedningen och det finns en sökande till
posten Åre-ansvarig 17/18. Ingen av valberedningen är med under mötet.
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Julia Granlund är kandidat till posten Åre-ansvarig 17/18 och söker med en
inskickad motivering, som lyder:
Hej!!
Jag vill söka posten som åreansvarig 2018 tillsammans med Douglas Lindén
(som redan blivit vald vad jag förstått). Har mycket erfarenhet från
eventplanering på sektionen då jag satt som klubbmästare 16/17. Har också
varit med på båda de Åre-resor som skett under min tid på sektionen och vill
verkligen driva vidare traditionen.
Har pratat lite med Douglas om detta innan och tror jag skulle kompletteras
honom mycket bra som Åre-ansvarig!
Mvh
Julia Granlund, W15
Mötet öppnar upp för diskussion.
Styrelsen tror att Julia, med sina tidigare engagemang, kommer utforma en rolig
och planerad resa tillsammans med Douglas.
Mötet beslutade
att välja Julia Granlund till Åre-ansvarig 17/18.

3. Övrigt
3.1 Sektionens dag
Camilla tar upp frågor kring planeringen av sektionens dag som till exempel
vilka som vill vara med under dagen och vilka hon ska kontakta. Mötet
diskuterar och kommer fram till att Camilla ska höra av sig till alla nämnder
och förtroendevalda och kolla om de vill finnas på plats. Målet är att alla
nämnder ska finnas representerade.
Kårens dag tas upp och det bestäms att Camilla, Sigvard och Erika ska vara på
plats under dagen och bli avbytta av de som kan.
Adam tar upp att det är bra att lägga upp protokollen på facebooksidan och
styrelsen tycker att det är en bra idé.
Malin lämnar mötet 15.27.
Niklas uppdaterar angående styrelsetröjorna och meddelar att de flesta
företagen han har hört av sig till har semester och har en lång svarstid på
mail.
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4. Mötet avslutas
Johanna förklarar mötet avslutat 15.30
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Johanna Lindsten

_______________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________
Justerare, Camilla Blomqvist

_______________________________
Justerare, Sigvard Bast
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