Protokoll 2016-02-01
Närvarande:
Jesper Hägg
Isak Edlund
Jonathan Hadd
Caroline Haag
Marie Amann
Tara Shahnavaz
David Carlsson
Isabella Holmberg
Jesper Jolma
Niklas Engberg
Simon Bäckman
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N= Närvarande , L= Laga förfall
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Sekreterare

	
  

	
  	
  	
  	
  

Niklas Engberg
Justerare
	
  
	
  
§ 1.
Formalia
Föredragare: Jesper Hägg
1. Mötets öppnande

Tara Shahnavaz
Justerare

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. Val av protokolljusterare

utse Niklas Engberg och Tara
Shahnavaz till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Tom-Oskar Barreflod och Frida
Hildingsson 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. Datum för sektionsmöte 3
Jesper yrkar
att
sektionsmöte 3 ska hållas onsdagen den 2:a mars.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna förslaget i dess helhet.
2. Fraktkostnad högtalare
Simon yrkar
att
avsätta 99 kr i fraktkostnad för högtalare.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna förslaget i dess helhet.
	
  
	
  
§ 3.

Diskussioner

1. ETS-mötet
Vice ordförande berättar om ETS-mötet och hur upplägget ser ut för mötena framöver. Styrelsen
diskuterar om rollen som kontaktperson för ETS ska ligga på vice ordförande eller inte. Styrelsen
beslutar att ta tag i frågan vid ett senare tillfälle och att utvärdera hur väl det fungerar i dagsläget.
2. ETS sponsring
Styrelsen diskuterar ETS-sponsringen och beslutar att deadline för ansökan till ETS är måndag
den 8:e februari.
3. Bidrag till dodgeballturnering, ETS
Styrelsen diskuterar dodgeballturneringen den 7-9 mars och förslaget om att söka bidrag från
ETS för mat till banketten. Styrelsen beslutar att godkänna ansökningen. Vidare diskuterar
styrelsen om andra saker att söka bidrag för. Styrelsen beslutar att förslag ska tas fram och
presenteras vid nästa styrelsemöte.
4. Roll Vice ordförande
Styrelsen diskuterar rollen som vice ordförande har. Vice ordförande ska fungera som en intern
kontaktperson och ska ta del av utskottens lunchmöten för att kunna sätta sig in i arbetet.
4. Hemsidan
Styrelsen diskuterar I-sektionens hemsida och förslaget om att ta hjälp av ett företag att bygga
upp hemsidan. Styrelsen beslutar att en sammanställning ska tas fram vid ett senare tillfälle för
vad som ska finnas på hemsidan och vad den ska användas till. Ett kostnadsförslag ska även tas
fram för vad det kan kosta att ta hjälp av ett företag.
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5. Inköp av spagetter
Styrelsen diskuterar behovet av att köpa in fler spagetter. Styrelsen beslutar att vänta med att
köpa in spagetter till hösten istället. Vidare beslutar styrelsen att diskutera inköp av produkter vid
ett senare tillfälle då det idag inte finns någon bra planering för hur inköp går till.

§ 4.

Övriga frågor
1. Upphittade gamla exemplar av magasinet ”The Scholar”. Styrelsen beslutar att slänga
alla exemplar.
2. Utskottet I-drotts evenemang ska läggas in i Podio via Idesix.
3. Strategimötet den 2:a februari kl. 18.00.

§5.
	
  

Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Hägg
1. Nästa möte

Styrelsen beslutar att
Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.02.08 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat
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