
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 08:04 

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Miranda Bånnsgård (Vice ordförande) 
Fredrik Bengtsson (Socialt ansvarig) 
Rebecka Reitmaier (Ledamot) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Oscar Evertsson väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Rebecka Reitmaier väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Oscar Evertsson och Fredrik Bengtsson. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Styrelsen gav ett förslag till revisorerna att de skulle hålla i en infokväll för att nya skulle 
söka, de verkade okej med detta.  
 
Fredrik ville anordna en föreläsning från akademihälsan, den ska handla om 
bildskärmsergonomi. Vi ska främst rikta oss mot förstaårseleverna. För att få en offert 
ville företaget veta vilken dag vi ville ha denna föreläsning, vi sa möjligtvis tisdag eller 
onsdag nästa vecka eller veckan efter det.  

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Kandidatmiddagsgrupp 
En från styrelsen bör vara med, det behövs inte väljas nu men Oscar och Fredrik kan 
tänka sig det. Styrelsen ska även kontakta den gamla projektgruppen för input och de 
ska även se efter vilka som vill sitta i den nya gruppen. 



Sektionsmötesförberedning 
Rebecka har försökt kontakta de som ansvarar för lokalbokning, de svarade att den 
vanliga lokalen var upptagen och de har ej svarat på hennes senaste mail angående 
vilka lokaler som istället var lediga. Om de ej svarar innan torsdag kommer det stå “to be 
announced” när hon skickar ut sektionsmöteskallelsen.  

Teambuilding 
Vi ska hitta på någon/några seriösa aktiviteter, Oscar ska gå ner till kårledningen och 
fråga om material för detta. Vi ska även göra något roligt som inte är bestämt än. 

Arbetsmässor 
Det har framkommit eventuell diskriminering på arbetsmässor, Fredrik har pratat med 
den ansvariga för CHARM om detta och de skulle försöka hitta någon lösning. Allmänt 
har styrelsen pratat om att anordna en workshop för att se problem som finns och 
möjliga lösningar. Inget datum är bestämt.  

Ordförandemöten 
På dessa möten tas det protokoll, dessa protokoll bör skickas ut till alla föreningar och 
kommitteer på sektionen.  

Valberedning 
Valberedningen behöver också hitta en ny grupp, Oscar ska prata med Hampus Dalin 
(ordförande) om möjlig info-kväll.  

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 08:52.  

 


