Protokoll 2015-11-10
Närvarande:
Jesper Hägg
Michael Janfjord
Jonathan Hadd
Marie Amann
Axel Dahlström
Malin Zachrisson
David Carlsson
Isabella Holmberg
Jesper Jolma
Lina Pettersson
Simon Bäckman
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N= Närvarande , L= Laga förfall

Jesper Hägg
Ordförande

Malin Zachrisson
Sekreterare

Lina Pettersson
Justerare

Marie Amann
Justerare

§ 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 Malin Zachrisson till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Lina Petersson och Marie
Amann till protokolljusterare

5. Adjungeringar

ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte
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6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

7. Föregående protokoll
Lägga föregående protokoll till
handlingarna

§ 2.

Beslut
1. Alumniträff 2015

Isabella yrkar
att
få 1515 kronor i reseersättning för resa till Alumniträff i Göteborg under november.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna yrkandet i dess helhet.
2. Reseersättning JML- konferens
Malin yrkar
att
få reseersättning för resa till JML- konferens enligt Bilaga 1.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna yrkandet i dess helhet.
§ 3.

Diskussioner

1. Utvärdering personliga samtal
Styrelsen diskuterar de personliga samtalen. Samtliga styrelsemedlemmar anser att det är givande
att få konstruktiv kritik och att få en påminnelse om vad som sades under det föregående
personliga mötet. Under de personliga samtalen önskade majoriteten att styrelsemedlemmarna att
medvetenheten kring budget och uppföljning av budget förbättras. Styrelsemötena önskas vara
bättre uppstyrda i form av bättre mötesstruktur. Sektionens vision, mål och strategi ska tydligare
definieras och hur vi når dit ska klargöras. Sektionens vision och mål ska diskuteras under
överlämningsperioden i december.
2. Diskussioner I- konferens
Styrelsen diskuterar diskussionspunkter till I- konferensen. Styrelsen beslutar att Jesper Hägg ger
förlag på diskussioner angående den gemensamma hemsidan mellan I-programmen,
kommunikation mellan lärosätena, JML, hur man kan nå ut till fler studenter och hur
rekryteringen av styrelseposter fungerar.
3. Ljudsystem till sektionen
Simon meddelar att IDESIX efterfrågar en medtagbar högtalare. Det finns ett intresse inom
sektionen att ha en gemensam mellan utskotten. Styrelsen beslutar att Simon ska ta fram ett antal
förslag på högtalare att investera i för cirka 1500 kronor.
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§ 4.

Övriga frågor

1. Gemensam Google Drive
Jesper Hägg yrkar att den nya gemensamma Google Driven ska användas. Jesper Hägg ansvarar
för att överföra styrelsegemensamma dokument. Varje utskottsordförande ansvarar för att
överföra utskottets innehåll i den gamla Google Driven till den nya. Samtliga utskottsordförande
ska meddela Jesper Hägg när överföringen är klar.
2. Budget
Jesper Hägg upplyser om hur man går tillväga vid uppföljning av budget. Endast kolumnen
”utfall” ska fyllas i, inte i kolumnen ”belopp”. Samtliga utskottsordförande ska följa upp sin
budget och kontrollera att samtliga summor summeras under ”summa intäkter” till och med
torsdag lunch.
4. Kvällsmöte
Nästa tillfälle för kvällsmöte är den 19 november klockan 18.30 i E236.
§ 5.

Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Hägg
1. Nästa möte

Styrelsen beslutar att
Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.11.16 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat
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