Minnesanteckningar 2015-04-27
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

Malin Zachrisson, Jesper Hägg, Marie
Amann, Isabella Holmberg, Jonathan
Hadd, Jesper Jolma, David Carlsson
och Simon Bäckman 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 Ikonferens i Linköping samt förberett
inför överlämningen.
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Vice ordförande – Michael har varit
på möte med NPG samt haft möte
med Tim Foster.
Kassör – Inget att tillägga.
UBS – Utskottet har haft ett möte
angående kursen avfallsteknik samt
planerat in ett möte med Anders
Bystedt angående kursen Operation
management. Man har även diskuterat
idéer och erfarenheter från Ikonferensen i Linköping.
Igloon – Igloon hade öppet i fredags.
Utskottet har planerat att anordna en
Igloo-pub onsdagen den 13 maj.
SMSS – Amanda har haft möte med
SMK samt påbörjat arbetet med
överlämningen.
ARB – Utskottet arbetar med att
sammanställa enkäten angående
stockholmsresan. Moa har varit på Ikonferens samt påbörjat arbetet med
överlämningen.
Alumni – Utskottet planerar inför
Alumniföreläsningen som ska hållas
under Nolle-perioden. Man arbetar
även med enkäten till
Alumnirapporten. Carl har påbörjat
arbetet med överlämningen.
IntU – Utskottet arbetar med att
färdigställa reseberättelser för att
sedan publicera dessa på hemsidan.
PR – Utskottet har gått igenom de
idéer som kom upp under Ikonferensen i Linköping.
IDESIX – Utskottet arbetar med att
planera inför Aktiva kvällen samt Ifrukosten.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2.
	
  

Post – Inget att tillägga.
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§ 3.

Diskussioner

1. Överlämning
Styrelsen diskuterar hur överlämningen till de nya styrelsemedlemmarna ska gå till.
Daniel och Jesper har tagit fram ett förslag på aktiviteter:
• Ett kvällsmöte kommer hållas den 5 maj klockan 17.00, på mötet kommer
värdeord samt mål och visioner för nya styrelsen tas fram.
• Den 9 maj kommer en Kåröverlämning att genomföras, nya styrelsen träffas
klockan 12.00 för att diskutera spelregler och förhållningssätt.
• På kvällen den 9 maj kommer en I-konferens hållas för gamla och nya
styrelsemedlemmar.
• Daniel och Michael kommer att hålla individuella möten med samtliga
styrelsemedlemmar som avgår.
• Michael och Jesper kommer att hålla individuella möten med de nya
styrelsemedlemmarna.
2. I-Case Challenge
Styrelsen diskuterar I-Case Challenge Final som nästa år kommer hållas i Luleå. Styrelsen
diskuterar om alla skolor i Sverige som erbjuder utbildningen Industriell ekonomi ska få
möjligheten att delta.

§ 4.

Övriga frågor

1. Mailadresser nya styret
Styrelsens mailadresser går till både nya och gamla styrelsemedlemmarna fram till 1 juli.

§ 5.
	
  

Avslutande formalia
Föredragare: Daniel Karlsson
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.05.04 kl. 12.00 i Igloon
2. Mötets avslutande
Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat
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