Protokoll'2016,09,12'
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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Ordförande
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Caroline Haag
Sekreterare
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Isak Edlund
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 Isak Edlund och Tara Shahnavaz
till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Frida Hildingsson och Malin
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Malmborg 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.

Beslut

1.' Ordförande för CaseGroup
Alexander yrkar
att
välja Malin Malmborg till ordförande för CaseGroup.
Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna förslaget i dess helhet.
!
§ 3.
Diskussioner
1.' Svårt att få nomineringar till valposterna
Styrelsen diskuterar att det är svårt att få in nomineringar till valposterna inför sektionsmöte 1.
Vidare diskuteras hur man kan få fler personer intresserade av att söka posterna. Styrelsen
beslutar att marknadsföra posterna igen samt att informera personer i sin närhet om valposterna.
2.' Sponsringsläget
Styrelsen diskuterar hur sponsringsläget ser ut. Ansökan om sponsring har skickats till ETS och
om man vill söka sponsring för något annat så ska man höra av sig till vide ordförande.
3.' Planeringsresa ETS
Styrelsen diskuterar planeringsresan för ETS i Piteå. Vidare diskuterar styrelsen vad som ska
lyftas på mötet.
4.' Kalendern
Styrelsen diskuterar den allmänna och interna kalendern. Styrelsen beslutar att all information
kring vad som ska läggas in i kalendrarna ska anges veckovis i I-Sektionen rapporterar.
5.' Resebidrag studentmingel
Styrelsen diskuterar resebidrag för studentmingel som ska hållas två gånger per år. Styrelsen
beslutar att resebidrag går att erbjuda de som vill åka, men att det är osäkert om de kommer få
bidrag eller inte.
6.' Finansiering av alumnträffar
Styrelsen diskuterar finansiering av alumnträffar som Careercenter anordnar två gånger om året, i
Stockholm och i Göteborg. Styrelsen beslutar att kolla upp med Careercenter huruvida man
måste delta på båda träffarna och att ta ett eventuellt beslut kring ändring i budget nästa vecka.
7.' Uppdatering Åre Ski-week
Styrelsen diskuterar Åre Ski-week och hur läget ser ut för planeringen inför eventet.
§ 4.

Övriga frågor
1. Inga övriga frågor.
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§5.
!

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.09.19 kl. 12.00 i Valvet

2.' Mötets avslutande

Alexander Bergström förklarar mötet
avslutat
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