Minnesanteckningar 2015-02-02
Närvarande:
Daniel Karlsson
Michael Janfjord
Andreas Harding
Rickard von Schenck
Axel Dahlström
Amanda Westerlund
Moa Persson
Carl Bergström
Johan Palmenäs
Lina Pettersson
Johan Johansson
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§ 1.
Formalia
Föredragare: Michael Janfjord
1. Mötets öppnande
Michael Janfjord förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att
2. Val av mötesordförande
utse Michael Janfjord till
mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
utse Amanda Westerlund till
mötessekreterare
4. Adjungeringar

Johan Koskinen 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
	
  
§ 2.
	
  

Information
1. På G i sektionen
Ordförande – Inget att tillägga.
Vice ordförande – Michael har varit
på presidiemöte, han har även haft
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avstämningsmöte med några av
sektionens utskottsordföranden.
Michael har även haft möte med
Case-gruppen samt varit i kontakt
med Pontus angående I-drott.
Kassör – Andreas har fakturerat samt
varit på presidiemöte.
UBS – Utskottet har haft ett möte
med en lärare vars kurs avvek från
kursplanen. Utskottet har även haft
sitt första möte för året.
Igloon – Igloon hade öppet under
lördagen. Utskottet planerar att ha en
städdag samt måla om golvet i Igloon.
Man planerar även för att köpa in nya
möbler. Utskottet ska ha en kick-off
nästkommande helg.
SMSS – Amanda har varit på
presidiemöte samt förberett
dagordning inför kvällsmötet på
onsdag.
ARB – Utskottet har fortsatt arbetet
med studieresan. Man arbetar även
med att hitta företag till I-Case
Challenge.
Alumni – Utskottet har bokat in en
alumnföreläsning den 4 mars 2015.
IntU – Utskottet har haft kontakt
med eventansvarig på ESTIEM
angående datum för event. Man har
även arbetat med att ta fram ett
förslag på system för
erfarenhetsutbyte mellan
utbytesstudenter.
PR – Utskottet har haft ett säljtillfälle
under förgående vecka. Man planerar
även för ett nytt säljtillfälle innan
vinterbalen. Man har även uppdaterad
hemsidan med information om
utskotten inom sektionen. Utskottet
kommer under veckan att skicka ut
ett nyhetsbrev.
IDESIX – Utskottet anordnade I-pub
på onsdagen förgående vecka. Johan
har under förgående vecka även varit
på sexmästarmöte. Utskottet planerar
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för en sittning tillsammans med
Igloon.
2.
Tacktavla.

§ 3.
	
  
	
  
§ 4.

Beslut
	
  
	
  

Post – I-sektionen har fått en

	
  

	
  

Diskussioner
	
  
1. Uppföljning av överlämningar
Styrelsen diskuterar eventuell standard att följa vid överlämning av post till nya
styrelsemedlemmar, detta för att undvika att information faller mellan stolarna.
Punkten diskuteras vidare under nästkommande kvällsmöte.

§ 5.

Övriga frågor
1. Information från kåren
Under februari månad kommer tre till fyra nya förråd bli tillgängliga. Förråden
kommer att tilldelas efter en kölista. Ett nytt micro-land i C huset är på gång, det
planeras att vara klart den fösta veckan i mars. Kåren kommer att kalla alla
teknologkårmedlemmar till en workshop där studieytor på universitetet ska
diskuteras.
2. Värdecheckar
Styrelsen diskuterar om det hade varit genomförbart att införa värdecheckar för att
minska kontanthantering.

§7.
	
  

Avslutande formalia
Föredragare: Michael Janfjord

Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.02.04 kl. 17.30 i Igloon
2. Mötets avslutande
Michael Janfjord förklarar mötet
avslutat
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