Minnesanteckningar 2015-03-02
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

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 ordförande möte. Man har även
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planerat inför sektionsmöte 3.
Kassör – Andreas har arbetat med
halvårsrapporten. Man har även
installerat iZettle samt förberett inför
sektionsmöte 3.
UBS – Utskottet har under veckan
varit på Programrådsmöte. Man har
även skickat ut en enkät i veckomailet
där studenterna får rösta på vad för
kurs de vill att utskottet anordnar.
Igloon – Utskottet har under helgen
målat golvet i Igloon. Man har även
sålt biljetter till Tacotagget samt
hämtat ut utskottströjor från
tryckeriet.
SMSS – Amanda har förberett inför
sektionsmöte 3.
ARB – Utskottet har arbetat vidare
med Studieresan samt I- case
Challeng. Man har fixat Centigo som
företag till I-case Challenge.
Alumni – Utskottet arrangerar under
onsdagen den 4 mars en
Alumniföreläsning. Man har även
fortsatt arbetet med att ta fram en
projektplan för Alumnirapporten.
Projektplanen presenteras under
kvällsmötet den 5 mars.
IntU – Utskottet arrangerade ett
Utbytesmingel i torsdags. En
projektplan för utbytesprojektet
presenteras på kvällsmötet den 5
mars. Utskottet har även valt en
medlem som ska representera LTU på
CM.
PR – Utskottet arrangerade en
profilbildsfotografering i fredags och
arbetar med att redigera fotografierna.
IDESIX – Utskottet har sålt biljetter
till Tacotagget. Man har även
rekryterat en ny medlem till utskottet.
Under veckan ska utskottet på
teambuilding med de andra
sexmästerierna.
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Diskussioner
1.

§ 4.

Post – Inget att tillägga.

Sponsring 2015
Styrelsen diskuterar sponsringen för 2015. Andreas, Michael och Carl ska ha ett
möte med Tim Foster för att planera för sponsringen till I-sektionen under 2015.
Utskotten ombeds informera om vad de kommer att behöver sponsring till under
2015.

Övriga frågor
1. Sektionsmöte 3
• Val av internrevisor
Michael tar kontakt med Erik Bruce, ordförande för valberedningen,
angående val av internrevisor. Information om samtliga roller inom
styrelsen publiceras på hemsidan inför sektionsmöte 4.
•

Kassören informerar
Andreas kommer under sektionsmöte 3 att presentera halvårsredovisningen
samt de investeringar som gjorts.

2. Datum för kvällsmöte
Datum för kvällsmöte beslutas till den 5 mars klockan 17.00 -19.00 i Igloon.
3. Banderoll
En banderoll med loggan för Industriell ekonomi kommer att sättas upp på väggen i
Igloon.
4. I-Fika/ Profiler
Ett I-Fika kommer att arrangeras någon av dagarna 10, 11 eller 12 mars. För att
ettorna ska få information om teknikprofilerna bjuds äldre elever in för att informera
om dessa.
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Avslutande formalia
Föredragare: Michael Janfjord
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.03.09 kl. 12.00 i Igloon
2. Mötets avslutande
Michael Janfjord förklarar mötet
avslutat
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