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Närvarande:
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Michael Janfjord
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Moa Persson
Carl Bergström
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§ 1.
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
4. Adjungeringar

Sara Larsson och 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 – Daniel har varit på KFmöte.
Vice ordförande – Michael har varit i
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kontakt med I-drott och CaseGroup
samt varit på KF-möte.
Kassör – Andreas har tagit del av
arbetsmarknadsutskottets pågående
projekt. Man funderar att eventuellt
delta på arbetsmarknadsutskottens
nästkommande lunchmöte.
UBS – Rickard har utsett en vice
ordförande i sitt utskott.
Igloon – Igloon hade öppet i fredags.
Utskottet ska ha en städdag på onsdag
samt teambuilding, tillsammans med
PR-utskottet, på fredag. Utskottet har
varit i kontakt med Gunnar angående
nya möbler till lokalen.
SMSS – Inget att tillägga.
ARB – Utskottet har arbetat vidare
med studieresan samt I-Case
Challenge. Man har även börjat
kontakta företag angående
lunchföreläsningar.
Alumni – Utskottet ska anordna en
alumniföreläsning den 4 mars.
Utskottet diskuterar upplägget med
Alumnirapporten, en projektplan
planeras att presenteras på nästa
lunchmöte.
IntU – Utskottet planerar inför att
anordna gästföreläsningar, utskottet
tar kontakt med
arbetsmarknadsutskottet för ett
eventuellt samarbete. Man arbetar
även vidare med mingelkvällen, ett
preliminärt datum, 19 februari, är satt.
Utskottet har även blivit inbjuden till
att delta på Nordic Koordination
Meeting den 10 till 13 april.
PR – Utskottet arbetar vidare med
hemsidan, man har även rekryterat
Isak Edlund. Utskottet ska ha
teambuilding på fredags tillsammans
med Igloon.
IDESIX – Utskottet hade möte samt
teambuilding under lördagen. Under
veckan arbetar man vidare med att
planera inför sittningen tillsammans
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med Igloon.

	
  
	
  
§ 3.

2.
	
  

Post – Inget att tillägga.
	
  

	
  

	
  

Diskussioner
1. Betalning av styrelsetröjor
Styrelsen diskuterar betalningen av styrelsetröjor samt inköp ny tröja till Lina. Carl
kollar upp vad det kostar att köpa in en ny tröja.
2.

§ 4.

Spagetter
Styrelsen diskuterar inköp av spagetter. Lina ansvarar för att kollar upp vad det
kostar att köpa in 200st spagetter.

Övriga frågor
1. I-drottsutskottet
Oskar Jonsson presenterar I-drott samt berättar vad man har för planer under våren.
I-drott har behov av att rekrytera två till tre nya medlemmar, PR-utskottet hjälper Idrott med detta. Oskar ansvarar för att skriva ihop en text om utskottet till
hemsidan. Johan Johansson blir utskottets kontaktperson.
2. CaseGroup
Karolina presenterar CaseGroup. Under våren kommer CaseGroup att anordna en
internutbildning för gruppens medlemmar samt ett Case-fika kommer hållas den 25
februari. CaseGroup består i nuläget är åtta medlemmar men har behov att rekrytera,
främst studenter från 2:an och 3:an. PR-utskottet hjälper CaseGroup med
marknadsföringen för Case-fikat samt rekrytering. Michael Janfjord är
kontaktperson för CaseGroup. Karolina ansvarar för att skriva ihop en text om
CaseGroup till hemsidan.
3. Styrelsekonferensen
Daniel och Michael presenterar vad som diskuterades under styrelsekonferensen.
Det som diskuterades var bland annat spelregler inom styrelsen, hur man skapar
större engagemang inom utskotten, presidiemöten, strukturen på lunchmötena samt
kvällsmöten.
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Avslutande formalia
Föredragare: Daniel Karlsson

Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.02.16 kl. 12.00 i Igloon
2. Mötets avslutande
Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat
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