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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
ges närvaro-,

Johan Koskinen och Karolina Perzon
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 rapporterat
på KF, man har även hjälp Lina med
PR.
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Vice ordförande – Michael har varit
på ordförandemöte samt haft kontakt
med Nolleperiodsgruppen.
Kassör – Andreas har köpt in
kameran, beställt en till dosa till
iZettle samt arbetat med
halvårsrapport.
UBS – Inget att tillägga.
Igloon – Utskottet arrangerade
Tacotagget samt hade öppet under
lördagen.
SMSS – Amanda har färdigställt
protokollen från föregående veckas
möten.
ARB – Utskottet har nu fixat fyra
företag till Studieresan samt gjort klart
ett schema för dagarna i Stockholm.
Man har även gjort ett schema för ICase Challenge.
Alumni – Utskottet arrangerade en
alumnföreläsning i onsdags. Man har
även arbetat med projektplanen för
Alumnirapporten.
IntU – Utskottet har utvärderat
utbytesminglet samt diskuterat
projektplanen för eventet och satt
upp mål.
PR – Utskottet har besökt
Reklamtrion samt inväntar
användaruppgifter till deras
beställningssystem. Utskottet ska
under tisdagen ha inventering samt
skapa upprätta en standard för
marknadsföring av event. Under
tisdagen ska man även sälja
profilprodukter.
IDESIX – Utskottet har haft
Teambuilding med de andra
sexmästerierna. Man har även
tillsammans med Igloon arrangerat
Tacotagget, som hölls under lördagen.
Utskottet arrangerar under tisdagen IFrukost.
2.

Post – Post till ESTIEM har
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§ 3.

§ 4.
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Diskussioner
	
  
1. Styrelsetröjor
Styrelsen diskuterar betalning av styrelsetröjor.
Övriga frågor
1. Projektplan Alumnirapport
Johan och Carl skickar ut projektplanen, för sina respektive projekt, till
styrelsen.
2. Styrelseträff med TKL
Teknologkåren kommer att kalla till ett informationsmöte. Mötet hålls efter
tentaperioden i samband med ett kvällsmöte.
3. CaseGroup
Karolina berättar om vad CaseGroup har för planer för våren. Ett Caseövningstillfälle planeras in under andra veckan i april. Utskottet har rekryterat tre
nya medlemmar. CaseGroup har fått bidrag från Teknologkåren för presentkort
som lottades ut under Case-fikat som arrangerades den 25 februari.
4. Inforomation från TKL
Johan Koskinen informerar vad Teknologkåren arbetar med just nu.
• Förråd: Förråden förväntas vara klara i mars, TKL ordnar hyllor och
liknande till förrådet.
• Teknologkåren för en dialog med Stil angående att erbjuda
subventionerade träningskort (kring 2000kr/år) till alla
styrelsemedlemmar.
• Teknologkåren arbetar med nolleperioden och kommer att gå ut med
information om det snart.
• Alkoholutbildningar för alla efterfestlokaler och sexmästerier.
• Kallelse till SMK ska skickas ut- ny policy för nötter.
• Klädskåp i C-huset
• Överlämningsrutiner för TKL
• Rekrytera till TKL
5. Representanter på möte med NPG
Johan Johansson och Axel Dahlström samt Michael Janfjord eller Daniel
Karlsson kommer att representera I-sektionen på mötena med
Nolleperiodsgruppen.
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Avslutande formalia
Föredragare: Daniel Karlsson
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.03.16 kl. 12.00 i Igloon
2. Mötets avslutande
Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat
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