Minnesanteckningar 2015-04-20
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: 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

5. Fastställande av föredragningslista

Isak Edlund och Johan Koskinen ges
närvaro-, förslags- och yttranderätt till
dagens möte
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
ordförandemöte samt arbetat med att
förbereda inför I-konferensen.
Vice ordförande – Michael har varit
på ordförandemöte samt varit på
möte med NPG. Han har även
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granskat styrelsemedlemmarnas
överlämningdokument.
Kassör – Andreas har arbetat med
överlämningsdokument.
UBS – Utskottet har utsett årets I-are.
Man har även arbetat med utökat
kursutbud och utsett en grupp inom
utskottet som ansvarar för det.
Igloon – Utskottet har tagit fram
förhållningsregler för Igloon. Man har
även gjort en enkätundersökning med
frågor om vad utskottet tycker om
sektionen. Axel lägger upp åsikterna
som inkom i driven.
SMSS – Amanda har förberett inför
sektionsmötet samt arbetat med
överlämningsdokumentet.
ARB – Utskottet har förberett inför ICase Challenge som hålls nu på
torsdag. Man har även påbörjat
planeringen inför nästa år.
Alumni – Inget att tillägga.
IntU – Johan har arbetat med
överlämningsdokument samt varit på
möte i Stockholm. Två
utskottsmedlemmar har varit på
Council Meeting i Riga. Man arbetar
även med att strukturera utskottet
samt att skapa ansvarsområden för
medlemmarna.
PR – Utskottet har genomfört en
inventering av alla produkter de har i
lager. Man har även planerat inför det
som är kvar att göra innan sommaren.
Utskottet har även beställt I-tröjan.
IDESIX – Utskottet har anordnat Ipub och I-sittning. Johan har arbetat
med överlämningsdokument.
Hemsidan – Isak har tagit fram en
mall för hur man skapar event på
hemsidan. Isak ska lägga upp bilder
på utskotten på hemsida. Respektive
ordförande ansvarar för att skicka en
beskrivning av vilka som är på bilden
till web@i-sektionen.se. Isak har även
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sparat ner hela gamla hemsidan till
Googledrive.
Teknologkåren – Johan Koskinen
informerar om Teknologkårens
pågående arbete.
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Post – Inget att tillägga.
	
  

	
  

	
  

Diskussioner
1.

Överlämning
Styrelsen diskuterar att alla nya styrelsemedlemmar ska delta på kommande
styrelsemöten.

2.

Sektionsmöte 4
Styrelsen diskuterar sektionsmöte 4. Andreas ansvarar för att köpa fika till
mötet. Axel ansvarar för att fräscha upp Igloon inför möte efter sektionsmötet.

§ 4.

Övriga frågor

§ 5.
	
  

Avslutande formalia
Föredragare: Daniel Karlsson
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.04.27 kl. 12.00 i Igloon
2. Mötets avslutande
Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat
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