Protokoll 2015-05-18
Närvarande:
Daniel Karlsson
Michael Janfjord
Andreas Harding
Rickard von Schenck
Axel Dahlström
Amanda Westerlund
Moa Persson
Carl Bergström
Johan Palmenäs
Lina Pettersson
Johan Johansson
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Ordförande
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Malin Zachrisson
Sekreterare

	
  

	
  	
  	
  	
  

Rickard von Schenck
Justerare
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
§ 1.
Formalia
Föredragare: Jesper Hägg
1. Mötets öppnande

Andreas Harding
Justerare

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. Val av protokolljusterare

utse Rickard von Schenck och
Andreas Harding till
protokolljusterare

5. Adjungeringar

Malin Zachrisson, Jesper Hägg, Marie
Amann, Isabella Holmberg, Jonathan
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Hadd, Jesper Jolma, David Carlsson,
Simon Bäckman Hampus Carlsson
och Linus Olofsson ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte
6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

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

Information
1. På G i sektionen
Ordförande – Jesper och Daniel har
varit på ordförandemöte. De har
fortsatt med överlämning, rapporterat
till KF och förberett handlingar till
beslutsmöte.
Vice ordförande – Michael har haft
möten med gamla och nya styrelsen
och signerat kontrakt med NPG.
Kassör – Jonathan och Andreas har
ordnat ett internt kassörsrådsmöte.
Ett nytt möte är inbokat den 26e maj
klockan 18.00. Den 18e maj hölls
även ett kassörsrådsmöte med
Teknologkåren.
UBS – Programrådet har gjort en
egen utvärdering av utskottet och har
fortsatt med rekrytering.
Igloon – Axel planerar inför
onsdagens Igloo- pub. Igloon hade
stängt i helgen då STUK var stängt.
SMSS – Amanda och Malin har
fortsatt med överlämning.
ARB – ARB håller på att
sammanställa en produktkatalog till
företag och planerar att kontakta
potentiella företag inför kommande
höst och vår. Utskottet planerar en
karriärskväll för alla sektionsmedlemmar med motivation och
inspiration som ledord.
Alumni – Alumni har fått
godkännande att Jacob Berglund
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föreläser under nolle- perioden.
Utskottet håller även på med
rekrytering.
IntU – IntU har planerat inför
höstterminen och håller även på med
rekrytering.
PR – PR har haft teambuilding. De
ska dela ut och ta betalt för I- tröjor.
En intern överlämning av
profilproduktansvar pågår.
IDESIX – Idesix har anordnat en Ifrukost och aktiva kvällen. Johan och
Simon har varit på kassörsrådsmöte
och planering inför nolleperiod pågår.
2. Post

§ 3.

Inget att tillägga, Andreas kollar.

Beslut
1. Reseersättning I- Case
Daniel yrkar
att
göra samtliga budgeterade pengar tillgängliga för I- case deltagare, alltså att
utöka I- case resekostnad med 4000 kronor.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna Daniels förslag, förutsatt att deltagarna redovisar en reseberättelse.
2. Reseersättning I- konferens
Daniel yrkar
att
göra samtliga budgeterade pengar tillgängliga för I- konferensens deltagare, alltså
att de personer som deltar i I- konferensen ska dela på tilldelad summa, 2750
kronor, oavsett antal deltagare.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna Daniels förslag i dess helhet.
3. Sektionsmöte 1
Daniel yrkar
att
ta ett styrelsebeslut att Sektionsmöte 1 ska hållas den 23e september i C305.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna Daniels förslag i dess helhet.

	
  
§ 4.

Diskussioner
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1. Nolleperioden
Michael föreslår spelregler för phösarna under nolle- perioden. Styrelsen beslutar att en närmare
kontakt med öppen ingång och deras phösare bör hållas.
2. Resultat I- fikan 2015
Styrelsen diskuterar att enligt undersökningar är styrelsens huvuduppgift otydlig mellan
sektionsaktiva och sektionsmedlemmar, trots det är få intresserade av att få mer information.
Styrelsen föreslår en nollehandbok om sektionens arbete. Styrelsen beslutar att ärendet ska lyftas
senare.
§ 5.

Övriga frågor

1. Styrelsetröjor
Daniel berättar om Teknologkårens förslag på att samtliga styrelsemedlemmar från alla sektioner
ska ha gemensamma tröjor. Styrelsen diskuterar även om att eventuellt ordna Scanias tryck på
tröjor till nya styrelsen.

§7.
	
  

Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Hägg

Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.05.25 kl. 12.00 i Igloon
2. Mötets avslutande
Jesper Hägg förklarar mötet avslutat
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