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§ 1.
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Formalia
Föredragare: Daniel Karlsson
1. Mötets öppnande
Daniel Karlsson förklarar mötet öppnat
Styrelsen beslutar att
2. Val av mötesordförande
utse Daniel Karlsson till
mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
utse Amanda Westerlund till
mötessekreterare
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4. Adjungeringar

Erika Wentjärv, Pontus Jangstam och
Sara Larsson 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
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Information
1. På G i sektionen
Ordförande – Daniel ska under
nästkommande vecka ha ett möte med
Presidiet. Han ska under vecka även
prata med Teknologkåren ang. bidrag.
Vice ordförande – Michael ska börja
sätta sig in i posten samt ha ett möte
med Pontus.
Kassör – Andras arbetar på med papper
från Konferensen och ska under veckan
kalla till ett möte angående rutiner för
kontanthantering.
UBS – Rickard ska under veckan
kontakta lärarna till de kurser som inte
fungerade så bra under hösten.
Igloon – Igloon ska vara öppet den
kommande helgen. Möte med utskottet
på onsdag.
SMSS – Amanda ska under
nästkommande vecka gå på
presidiemöte.
ARB – Utskottet arbetar på med
studieresan samt I-case challenge. Moa
har påbörjat ett samarbete med Accigo.
Alumni – Utskottet ska under veckan
fastställa datum med Ylva. Man ska även
publicera två stycken videointervjuer på
hemsidan.
IntU – Inget att tillägga.
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PR – Utskottet ska ha veckomöte på
fredag där de kommer att diskutera
eventuell profilfotografering. Utskottet
har även sett till att koppla om
styrelsemedlemmarnas mailadresser.
IDESIX – Utskottet ska rekrytera 3st
nya medlemmar. Man ska även anordna
I-pub under nästkommande vecka.
2.

Post - Styrelsen har fått julkort från
Teknologkåren och ESTIEM samt
tackkort från Lund.
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Beslut
	
  
	
  

§ 4.

Diskussioner
	
  
1. Presentation
-Förra hösten
Samtliga styrelsemedlemmar presenterar sitt arbete under hösten 2014.
-Kommande vår
Styrelsen diskuterar arbetet den kommande våren. Det diskuteras att hemsidan måste
uppdateras och bli bättre. Det diskuteras även att Podio ska börja användas mer samt
att utskotten ska bli mer integrerade och arbeta mer tillsammans.

	
  

2. Budgetregler
Andreas annonserar att man kommer kalla till ett möte angående budgetregler längre
fram.
3. Styrelsekonferens
Daniel kommer att föreslå datum för en styrelsekonferens.
§ 5.

Övriga frågor
1.

§7.
	
  

Konferens Linköping
Datum för konferensen är den 23-26 april 2015.

Avslutande formalia
Föredragare: Daniel Karlsson

Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.01.26 kl. 12.00 i Igloon
2. Mötets avslutande
Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat
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