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Närvarande: 
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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 Erika Wentjärv och Isak Edlund 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 ordförandemöte samt 
presidiemöte. 
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Kassör – Andreas har varit på 
presidiemöte, bankat pengar, bokfört 
samt arbetar med halvårs 
redovisningen. Andreas har även har 
även köpt in en iZettle till sektionen. 
 
UBS – Utskottet har under 
föregående vecka haft programråd 
tillsammans med Erik Lovén. Man 
har även haft teambuilding.  
 
Igloon – Utskottet har under veckan 
förberett inför eventet Tacotagget.  
 
SMSS – Amanda har varit på 
presidiemöte samt haft möte med 
studiemiljöansvarig från 
datasektionen och Johan Koskinen 
från teknologkåren. 
 
ARB – Utskottet arbetar vidare med 
I-Case Challenge och studieresan. Två 
företag till Studieresan samt ett till I-
Case Challenge är bokade. 
 
Alumni – Utskottet har under veckan 
sökt sponsring från Teknologkåren 
och Tim Foster till 
Alumniföreläsningen den 4 mars. 
Projektplanen för Alumnirapporten 
beräknas vara klar måndag den 2 mars 
2015. 

 
IntU – Utskottet har förberett inför 
Utbytesminglet. Man arbetar även 
med att ta fram en projektplan för 
eventet. 
 
PR – Utskottet ska under veckan fota 
utbytesminglet samt Case-fikat. Under 
nästkommande vecka ska man även 
fota Sektionsmöte 3 samt Tacotagget. 
Man har även tagit fram en affisch 
inför framtida rekryteringar.  
 
IDESIX – Utskottet har under 
förgående vecka tagit fram en affisch 
till Tacotagget. Man ska under veckan 
sälja biljetter till Tacotagget.  

 
2. Post – Styrelsen har mottagit 

spegater, Erika Wentjärv ansvarar för 
att överlämna dessa till Lina 
Pettersson.  
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§ 3.  Diskussioner  
 

1. Överträdelse av budget  
Styrelsen diskuterar vikten av att hålla budgeten uppdaterad. Alla utskott ombeds 
uppdatera sin respektive budget.  
 

2. Riktlinjer för iZettle 
Styrelsen diskuterar riktlinjer för användandet av iZettle. Johan Johansson, Axel 
Dahlström samt Michael Janfjord ansvarar för att ta fram riktlinjer för användandet 
av iZettle.  
 

3.    Tröjor Igloon 
Styrelsen diskuterar om det är okej för Igloon att lägga kostnaden för inköp av tröjor 
till utskottsmedlemmarna på övriga kostnader i budgeten. Styrelsen diskuterar att det 
behöver ske en övergripande förändring för budgeten till nästa år. Diskussionen tas 
upp igen vid nästa kvällsmöte.  

	  
 

§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Marknadsföring av Sektionsmöte 3 och alumniföreläsning 
Marknadsföring av Sektionsmöte 3 samt Alumniföreläsningen den 4 mars 2015 
kommer att ske via Facebook, nyhetsbrev samt via teknologkårens nyhetsbrev. 

 
2. Styrelsetröjor 

En tröja i storlek XS är beställd.  
 

3. Mailansvarig 
Michael Janfjord ansvarar för att fördela de mail som är adresserade till styrelsen till 
berörd person.  
 

4. Fronter rum för I-studenter 
Erik Lovén har tagit fram ett rum på fronter med information till studenter som 
studerar programmet Industriell Ekonomi. Om någon av styrelsemedlemmarna vill 
ha åtkomst till detta rum ombeds man kontakta Rickard von Schenck. 
 

5. Minneskort till kameran 
PR-utskottet ansvarar för att ta fram en Proposition för inköp av ett 
kameraminneskort inför Sektionsmöte 3.  

 
6.    Hemsidan 

I nuläget finns en Youtube-kanal som är kopplad till hemsidan. Isak undersöker 
möjligheten att betala för sektionens evenemang via hemsidan. 
 

  
§5.  Avslutande formalia 
	   Föredragare: Michael Janfjord 
       Styrelsen beslutar att 

1. Nästa möte 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.03.02 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande Michael Janfjord förklarar mötet 

avslutat 


