Minnesanteckningar  2016-11-20  
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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§ 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

Inga adjungeringar

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet med
utskickat förslag

6. Föregående protokoll
	
  
	
  
§ 2.

Lägga föregående protokoll till
handlingarna	
   	
  
	
  

Diskussioner

1.   Information om ScAIEM
Styrelsen diskuterar ScAIEM och schemat för konferensen. Presentera resultatet från förra årets
välmående-enkät under ScAIEM.
2.   Information sektionsmöte 2
Styrelsen diskuterar sektionsmöte 2 och går igenom planeringen inför mötet.
3.   Kandidater sektionsmöte 2
Styrelsen diskuterar hur val av kandidater kommer att gå till på sektionsmötet. Vidare diskuterar
styrelsen hur kandidater som befinner sig utomlands ska presentera sig under sektionsmötet.
Styrelsen beslutar att de som har möjlighet att delta på Skype ska göra det annars ska man spela
in en presentation om sig själv där man besvarar vanligt förekommande frågor.
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4.   Information I-konferensen
Styrelsen diskuterar ämnesdiskussioner under I-konferensen på Chalmers. Styrelsen beslutar att
alla ska läsa på om de olika diskussionspunkterna och sedan delegera ut vart alla ska sitta.
5.   Locka till lunchföreläsningar
Styrelsen diskuterar hur man ska locka fler personer till lunchföreläsningar som sektionen
anordnar. I dagsläget är det få personer som deltar på föreläsningarna. Styrelsen beslutar att köra
simple sign up och marknadsföra föreläsningarna mer nästa gång.
6.   Presentation av marknadsföringspolicy
Styrelsen går igenom policyn för marknadsföring.

§ 3.

Övriga frågor
1.   Tjejkvällen den 30:e november. Bjuda in personer till evenemanget.

§ 4.
	
  

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.11.28 kl. 12.00 i Valvet

2.   Mötets avslutande

Alexander Bergström förklarar mötet
avslutat
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