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Närvarande: 
Jesper Hägg  N 
Michael Janfjord  N 
Jonathan Hadd  N 
Marie Amann  N 
Axel Dahlström  N 
Malin Zachrisson N 
David Carlsson  N 
Isabella Holmberg N 
Jesper Jolma  N 
Lina Pettersson  L 
Simon Bäckman  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Jesper Hägg 
 
1. Mötets öppnande      
      Jesper Hägg förklarar mötet öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Jesper Hägg till mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare     

utse Malin Zachrisson till 
mötessekreterare 

 
4. Adjungeringar Karolina Perzon, Jennifer Wellenius 

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 – Jesper Hägg har haft 
kontakt med I- sektionen i Lund 
angående insamlingen människor på 
flykt.  
 
Vice ordförande – Michael planerar 
inför kommande personliga 
uppföljningsmöten. 
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Kassör – Jonathan har bokfört och 
arbetar med att uppdatera 
kontoplanen för kommande år. 
 
UBS – Den 12 november har UBS en 
workshop gällande utbildningsplanen. 
Den 11 november är det I- forum 
som sedan ska sammanställas till en 
rapport. Programrådet ska även ha ett 
internt kvällsmöte. 
 
Igloon – Igloon har blivit sponsrade 
med en sopstation av Pantamera. De 
har investerat i nya högtalare och 
utskottet har även tryckt nya igloo- 
tröjor. Igloon anordnade en förfest 
innan tentaröjet i fredags.  
 
SMSS – Malin har haft möte med 
projektledaren för fastighetsenheten 
på LTU angående en workshop den 
18 november. På onsdag har hon 
möte med övriga sektioners 
studiemiljöansvarig. 
 
ARB – ARB planerar tjejkvällen. De 
anordnar lunchföreläsning nu på 
fredag. David har haft kontakt med 
Vendemore inför deras workshop 
under Caseveckan. ARB har även 
varit i kontakt med ett företag 
angående en workshop under PR- 
dagen den 24 november. 
 
Alumni – Alumni ska ha ett internt 
kvällsmöte. Evenemanget i 
Stockholm med Careercenter är 
inställt. Alumni ska eventuellt 
medverka på ett evenemang i 
Göteborg istället. Utskottet arbetar 
även med att färdigställa 
alumnienkäten och de planerar inför 
Entreprenörsveckan. 
 
IntU – IntU planerar inför TIMES 
den 3 december. De har fått 
sponsring från Accenture och ETS 
och ska även söka från 
Teknologkårens sektionsfond. Jesper 
Jolma har telefonmöte med 
Accenture imorgon, tisdag. 
 
PR – Inte närvarande. Jesper Hägg 
meddelar att PR planerar att ha en 
intern workshop om hur evenemang 
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ska skapas på Facebook. Utskottet 
diskuterar även hur 
evenemangsfotografering kan 
förbättras. 
 
IDESIX – IDESIX planerar inför I- 
sittningen den 13 november. De säljer 
biljetter till evenemanget på onsdag 
den 4 november. IDESIX arrangerar 
även I- pub den 4 november. 

 
2. Post –      Affischer från Scania. 

	 	 	 	 	
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. CaseGroup 
Karolina informerar om att CaseGroup anordnar casefika imorgon den 3 november. Gruppen 
Övningscase har haft ett möte med ARB angående planering av CaseGroups evenemang under 
Caseveckan.  
 

2. Insamling människor på flykt 
Styrelsen diskuterar marknadsföring av människor på flykt. Styrelsen beslutar att IDESIX ska 
marknadsföra det på I-puben på onsdag. CaseGroup ska marknadsföra insamlingen under 
Casefika imorgon och Igloo- utskottet ska stå vid studenttorget för att göra reklam och bjuda på 
kaffe under torsdag lunch. 
 

3. Mötesprotokoll 
Styrelsen beslutar att mötesprotokoll ska diskuteras under veckans kvällsmöte. 
 

4. Gyckel 
Styrelsen beslutar att samtliga styrelsemedlemmar ska framföra varsitt förslag på ett gyckel under 
veckans kvällsmöte. 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. Flygbiljetter 
Simon frågar om flygbiljetter till I- konferensen. Styrelsen ska gemensamt boka flygbiljetter under 
kvällsmöte. 
 

2. Google Drive 
Jonathan har inte tillgång till styrelsens nya Google Drive. De styrelsemedlemmar som inte har 
tillgång till Google Drive ska meddela rätt mailadress till Jesper Hägg. CaseGroup ska få en egen 
mapp i styrelsens Google Drive. 
  
§ 5.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Jesper Hägg 
       Styrelsen beslutar att 

1. Nästa möte 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.11.02 kl. 18.00 i E236 

 
2. Mötets avslutande 
       Jesper Hägg förklarar mötet avslutat 

 


