Protokoll'2016,12,05'
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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Josef Åström
Justerare
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§ 1.
Formalia
Föredragare: Alexander Bergström
1. Mötets öppnande

Henrik Möller
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 Josef Åström och Henrik Möller
till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Malin Malmborg och Matilda Lidén
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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.' Inköp av kamerastativ enligt Bilaga 1

Alma yrkar
att

köpa in ett kamerastativ till ett värde av 578 kr enligt Bilaga 1.

Sektionsstyrelsen beslutar
att
godkänna förslaget i dess helhet.
!
§ 3.
Diskussioner
1.' Genomgång av Sektionsmöte 2
Styrelsen diskuterar inför sektionsmöte 2 och hur styrelsemedlemmarna ska förhålla sig under
mötet.
2.' Julhälsningar
Styrelsen diskuterar julhälsningar från styrelsen till företag, alumner och andra universitet.
3.' Musikhjälpen
Styrelsen diskuterar Musikhjälpen inför sektionsmöte 2 och förslag kring vad man kan göra för
att samla in pengar under mötet.
4.' Ansvarsskyldighet
Styrelsen diskuterar ansvarsskyldighet som diskuterades under I-konferensen på Chalmers samt
hur man kan ta det vidare. Styrelsen beslutar att sätta ihop en projektgrupp bestående av Leila
och Jenny som ska ta fram en policy för ansvarsskyldighet inom sektionen.
5.' Försäljning av profilprodukter
Styrelsen diskuterar profilprodukter och försäljningen av dessa. Styrelsen beslutar att sälja
profilprodukter till paketpris vid under sektionsmöte 2. Vidare beslutar styrelsen att göra ett
kollage av profilprodukter som finns att köpa och posta på sektionens Facebooksida.
6.' Sektionens hemsida
Styrelsen diskuterar sektionens hemsida och förslaget att köpa in en hemsida externt. Styrelsen
beslutar att Alma ska ta fram ett prisförslag för vad det skulle kosta att köpa en hemsida.
§ 4.

Övriga frågor
1.' Flytt av varor från Valvet till Igloon efter styrelsemötet.
2.' ETS borde anordna något liknande som ScAIEM fast med äldre studenter. Fredrik
informerar om att det är tänkt att dra igång ett sådant projekt och att detta ska tas
upp på programrådsmötet.
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3.' I-konferensen i Luleå, uppföljningsmöte med projektledaren.
4.' I-Case finalen. Det råder oklarheter kring vart I-Case finalen kommer att hållas i år.
Beslutar att skriva i I-konferens-gruppen på Facebook.
§5.
!

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.12.12 kl. 12.00 i Valvet

2.' Mötets avslutande

Alexander Bergström förklarar mötet
avslutat
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