Minnesanteckningar  2016-04-25  
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

Inga adjungeringar
Fastställa dagordningen i enlighet med
utskickat förslag

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

Diskussioner

1.   Inför sektionsmötet
Styrelsen diskuterar praktisk information inför sektionsmöte 4 den 26/4 samt styrelsens roll
under mötet.
2.   Överlämning
Styrelsen diskuterar överlämning med den nya styrelsen. Styrelsen diskuterar vidare att alla är
ansvariga för sin egen post-överlämning. En gemensam överlämning med styrelsen kommer att
hållas under två dagar med olika teman, en strategi-inriktad dag och en teambuilding-dag. Jesper
är ansvarig för att fixa ett styrelseöverlämningsdokument.
3.   ETS
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Styrelsen diskuterar möte med ETS. Målet med mötet är att bygga en relation och pitcha Isektionen.
4.   Gemensamt skrivarkonto
Styrelsen diskuterar möjligheten till ett gemensamt skrivarkonto. Styrelsen beslutar att Caroline
ska undersöka vilka alternativ som finns för utskrifter.
5.   Uppdatering Igloon
Tara informerar om läget för sektionslokalen Igoon. Styrelsen beslutar att ta upp diskussionen
under mötet med ETS.
6.   Frågesystem för anonyma frågor
Styrelsen diskuterar frågesystem för anonyma frågor inför sektionsmötet. Styrelsen beslutar att
testa systemet efter mötet.
§ 3.

Övriga frågor
1.   Inga övriga frågor.
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Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Hägg
Styrelsen beslutar att
1.   Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.05.02 kl. 12.00 i E241
2. Mötets avslutande
Jesper Hägg förklarar mötet avslutat
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