Protokoll'2016,09,05'
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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Caroline Haag
Sekreterare
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Justerare
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§ 1.
Formalia
Föredragare: Alexander Bergström
1. Mötets öppnande

Tara Shahnavaz
Justerare

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. Val av protokolljusterare

utse Leila Mohammed och Tara
Shahnavaz till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar
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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.' Val av Senior advisory board

Alexander yrkar
att
välja Jesper Hägg, Daniel Karlsson och Michael Janfjord till medlemmar av
Senior advisory board höstterminen 2016.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna förslaget i dess helhet.
2.' Val av ordförande för Senior advisory board
Styrelsen yrkar
att
välja Michael Janfjord till ordförande för Senior advisory board höstterminen
2016.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna förslaget i dess helhet.
3.' Fraktkostnad för utkörning av varor, Igloon
Tara yrkar
att

godkänna en fraktkostnad på upp till 250 kronor för utkörning av varor till
Igloon.

Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna förslaget i dess helhet.
!
§ 3.

Diskussioner

1.' Stadgar och reglementen
Styrelsen diskuterar stadgar och reglementen och att dessa ska läsas av alla medlemmar i styrelsen
samt alla som är engagerade i utskott.
2.' Sektionsmöte 1
Styrelsen diskuterar datum för sektionsmöte 1. Styrelsen beslutar att sektionsmöte 1 ska hållas
onsdagen den 28:e september kl. 18.00. Vidare diskuterar styrelsen en workshop där arbetet inför
sektionsmöte 1 ska delas upp och struktureras. Styrelsen beslutar att ha workshopen torsdag den
8:e september.
3.' Rekrytering
Styrelsen diskuterar rekryteringsprocessen och beslutar att en policy ska tas fram för framtida
rekryteringar.
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4.' Genomgång av Drive
Styrelsen går igenom strukturering av drive för verksamhetsåret 16/17. Styrelsen beslutar att alla
styrelsemedlemmar ska använda sina postspecifika mailadresser istället för sina privata
mailadresser i driven. Styrelsen beslutar att detta ska vara ändrat till nästa styrelsemöte.
5.' Fotografering
Styrelsen diskuterar fotografering av styrelsen. Styrelsen beslutar att återkomma med ett datum
för fotografering.
6.' Engagemang i flera utskott
Styrelsen diskuterar möjligheten att engagera sig i flera utskott. Styrelsen beslutar att fortsätta
diskussionen vid ett senare tillfälle.
7.' Workshop – hur man blir en bra teamleader
Styrelsen diskuterar en eventuell workshop om hur man blir en bra teamleader. Vidare diskuteras
möjligheten att göra workshopen tillsammans med 180 Degrees Consulting. Styrelsen beslutar att
bestämma ett datum vid ett senare tillfälle.

§ 4.

Övriga frågor
1. Inga övriga frågor.

§5.
!

Avslutande formalia
Föredragare: Alexander Bergström
1.' Nästa möte

Styrelsen beslutar att
Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.09.12 kl. 12.00 i Valvet

2.' Mötets avslutande

Alexander Bergström förklarar mötet
avslutat

Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se

