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Närvarande:
Jesper Hägg
Isak Edlund
Caroline Haag
Jonathan Hadd
Marie Amann
Tara Shahnavaz
David Carlsson
Isabella Holmberg
Jesper Jolma
Niklas Engberg
Simon Bäckman
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§ 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 Caroline Haag till
mötessekreterare
4. Adjungeringar

5. Fastställande av föredragningslista

Henrik Möller, Fredrik Månsson och
Ida Rehnström ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte
Fastställa dagordningen i enlighet med
utskickat förslag

6. Föregående protokoll
Lägga föregående protokoll till
handlingarna	
   	
  
	
  
	
  
§ 2.

Diskussioner

1. Sponsring från Teknologkåren
Styrelsen diskuterar sponsring från Teknologkåren för I-Case finalen och studieresan. Ansökan
ska skickas in igen. Just nu inväntas svar från Teknologkåren.
2. Strategiplan
Styrelsen diskuterar strategiplanen. Vidare ska varje utskott ta fram långsiktiga målsättningar som
möter de gemensamma strategiska målen. Detta ska ske i början av läsperiod 4.
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3. Samarbete 180 Degree Consulting
Styrelsen diskuterar ett eventuellt samarbete med 180 DC och hur sektionen kan gynnas av ett
sådant samarbete. Styrelsen beslutar att lyfta diskussionen vid ett senare tillfälle och att anordna
en workshop eller liknande för att tydliggöra hur ett eventuellt samarbete kan komma att se ut.
4. Enkäter
Styrelsen diskuterar en enkät som ska skickas ut till alla medlemmar och som ska fungera som
underlag till hur vi kan utveckla eventen. Styrelsen beslutar att vänta med att skicka ut denna
enkät och börja med att skicka ut enkäten som har med välmående att göra till sektionens
medlemmar.
5. Kommande evenemang som behöver sponsring
Styrelsen diskuterar kommande evenemang som behöver sponsring i höst. Styrelsen beslutar att
samtliga evenemang ska fyllas i under den här veckan så att det kan sammanställas och skickas in
till ETS.
6. Gemensamma kalendern
Styrelsen diskuterar den gemensamma kalendern och hur information kring denna ska spridas till
medlemmarna. Styrelsen beslutar att kalendern ska kopplas till Icloud för att underlätta vid
överlämning samt att länken för kalendern ska skickas till PR som sprider informationen vidare.
7. Sektionsmöte 4
Styrelsen diskuterar hur vi i styrelsen ska bete oss kring val av poster vid nästkommande
sektionsmöte. Styrelsen diskuterar vidare förslag om att ta fram ”vanligt förekommande frågor”
alt anonyma frågor och ta hjälp av SAB för att uppmuntra till diskussion samt sprida ut
styrelsemedlemmar bland publiken. Styrelsen beslutar att diskutera detta vid ett senare tillfälle.
8. Städning av Igloon
Styrelsen diskuterar städning av Igloon och att samtliga ska städa efter sig efter lunchmöten etc.
Det är allas ansvar att se till så att sektionslokalen ser ren och snygg ut.
9. Hemsidan
Niklas informerar om I-sektionens hemsida. Styrelsen diskuterar om hemsidan ska flyttas över till
Teknologkårens servrar. Alla PR-ansvariga för alla sektioner ska tillsammans diskutera den nya
hemsidan, designen etc. Styrelsen beslutar att flytta över hemsidan till Teknologkårens servrar.
10. Facebook Grupp
Styrelsen diskuterar Facebook-gruppen och PR har kommit fram till att denna ska tas bort.
Styrelsen beslutar att ta bort gruppen.
§ 3.

Övriga frågor
1. I-konferensen på KTH har fastställt datum till den 13-16 april. Koordinera och köpa
flygbiljetter tillsammans i veckan.
2. Skyldiga från teambuilding: Jesper lägger upp detta i veckan också.
3. ”Roll-up” förstörd.
4. Undergrupper.

§ 4.
	
  

Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Hägg
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.03.14 kl. 12.00 i Igloon
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2. Mötets avslutande
Jesper Hägg förklarar mötet avslutat
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