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Närvarande:
Alexander Bergström
Isak Edlund
Caroline Haag
Leila Mohammed
Fredrik Månsson
Tara Shahnavaz
Eira Hansson
Josef Åström
Henrik Möller
Alma Brinkman
Jenny Areback
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N= Närvarande , L= Laga förfall
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§ 1.
Formalia
Föredragare: Alexander Bergström
1. Mötets öppnande
Alexander Bergström förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att
2. Val av mötesordförande

utse Alexander Bergström till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Caroline Haag
till mötessekreterare

4. Adjungeringar

Malin Malmborg och Matilda ges
närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet med
utskickat förslag

6. Föregående protokoll
!
!
§ 2.

Lägga föregående protokoll till
handlingarna! !
!

Diskussioner

1., Riktlinjer marknadsföring av andras evenemang
Styrelsen diskuterar riktlinjer för hur och om sektionen ska marknadsföra andra event som ligger
utanför sektionen. Styrelsen beslutar att ta fram en checklista för marknadsföring av andra event.
2., Krockande evenemang
Styrelsen diskuterar krockande evenemang inom sektionen. Styrelsen beslutar att ha detta i åtanke
i framtiden så att inte flera evenemang krockar samma dag. Styrelsen diskuterar vidare
sektionskalendern och hur man får medlemmar att följa den.
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3., Hemsidan
Styrelsen diskuterar I-Sektionens hemsida. Styrelsen diskuterar huruvida man ska ta in extern
hjälp för att bygga upp hemsidan om TKL inte kan hjälpa till med detta. I dagsläget finns ingen
som är ansvarig för att ta hand om hemsidan. Vidare diskuterar styrelsen att hemsidan behöver
uppdateras och beslutar att Alms ska gå igenom hemsidan och informationen som finns där.
4., Möte med LTU
Styrelsen diskuterar ett möte med LTU. Beslutar att Tara, Isak och Alexander ska delta på mötet
tillsammans med fastighetschefen och säkerhetsansvarig på LTU.

§ 3.

Övriga frågor
1., Preliminärt datum för Sektionsmöte 2 är den 5:e december.
2., Diskuterar mat till utbyteskvällen, bjuda icke-medlemmar på mat. Beslutar att bjuda
alla på mat som anmält sig.
3., ICA-fonden
4., Telefonmöte med UMEÅ Universitet som vill ha samarbete med oss. Beslutar att
prata med dem och diskutera hur ett eventuellt samarbete kan se ut.
5., Evenemangsbeskrivningar på Facebook.

§ 4.
!

Avslutande formalia
Föredragare: Alexander Bergström
Styrelsen beslutar att
1., Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.10.17 kl. 12.00 i Valvet

6., Mötets avslutande

Alexander Bergström förklarar mötet
avslutat
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