Minnesanteckningar 2016-03-14
Närvarande:
Jesper Hägg
Isak Edlund
Caroline Haag
Jonathan Hadd
Marie Amann
Tara Shahnavaz
David Carlsson
Isabella Holmberg
Jesper Jolma
Niklas Engberg
Simon Bäckman
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§ 1.
Formalia
Föredragare: Jesper Hägg
1. Mötets öppnande
Jesper Hägg förklarar mötet öppnat
Styrelsen beslutar att
2. Val av mötesordförande

utse Jesper Hägg till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare
utse Caroline Haag till
mötessekreterare
4. Adjungeringar

5. Fastställande av föredragningslista

Henrik ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte
Fastställa dagordningen i enlighet med
utskickat förslag

6. Föregående protokoll
Lägga föregående protokoll till
handlingarna	
   	
  
	
  
	
  
	
  
§ 2.

Diskussioner

1. Planering av april månad
Styrelsen diskuterar agendan för april månad. Ett budgetförslag ska tas fram för nästa
verksamhetsår och handlingarna ska vara klara den 20:e april. Vidare ska strategiplanen
färdigställas, diskutera inför sektionsmöte 4 samt gå igenom resterande propositioner för ändring
av stadgar och reglemente. Samtliga utskott plus SMSS ska även till den 6:e april ta fram
målsättningar.
2. Konferensgyckel
Styrelsen diskuterar konferensgyckel inför I-konferensen. Det är totalt fyra gyckel som ska tas
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fram och förberedas. Styrelsen beslutar att samtliga styrelsemedlemmar ska fundera ut förslag till
gyckel.
3. Medarbetarundersökning
Styrelsen diskuterar medarbetarundersökningen. Teknologkåren kommer att ta fram
undersökningen som alla sektioner sedan ska skicka ut till sina medlemmar. Undersökningen
kommer att bestå av vissa standardfrågor samt vissa frågor som kommer att kunna anpassas efter
sektionen.
4. Nedstängning av efterfestlokal-verksamhet
Tara informerar om ett möte tillsammans med andra efterfest-lokaler. Institutionen i F-huset vill
stänga ned all aktivitet på kvällarna och låsa F-huset då det har förekommit skadegörelse i Gelbe
och i korridoren samt nedskräpning etc. Styrelsen beslutar att Tara ska ta reda på vem som har
makten att stänga ned all verksamhet samt att följa upp diskussionen vid ett senare tillfälle.
5. Dodgeball-lag
Styrelsen diskuterar Dodgeballen och att styrelsen ska bilda ett Dogeball-lag. Anmälan öppnar
den 30:e mars och styrelsen beslutar att bilda ett lag.
6. Flyg till Konferensen
Styrelsen diskuterar flyg till I-konferensen i Stockholm den 13:e april, onsdag.
§ 3.

Övriga frågor
1. Bolagsverket. Byte av namn till Sektionen för Industriell Ekonomi till en kostnad av
900 kr.

§ 4.
	
  

Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Hägg
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte annonseras
vid ett senare tillfälle. 12.00 i Igloon
2. Mötets avslutande
Jesper Hägg förklarar mötet avslutat
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