Minnesanteckningar 2017-09-25
Närvarande:
Jesper Jolma
Marie Amann
Gabriel Granström
Frida Bergström
Alexander Jenhall
Karl Gladh
Oliver Eriksson
Adam Nyström
Matilda Lidén
Martin Lantz
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Jesper Jolma
1. Mötets öppnande
Jesper Jolma förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Jesper Jolma till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Gabriel Granström till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Eric Danielsson, Tilda Ekman,
Sebastian Nylén och Cecilia Sjöberg
ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Diskussioner
1. Teambuilding
Jesper informerar om ett nytt datum för styrelseteambuilding, 7-8 oktober på hemlig
ort.
2. Utvärdering av event
Det finns nu en enkel mall i driven som ska användas vid utvärdering av event. Antingen som
idesix gjorde och delade den direkt i eventet på fb eller via utskick. Önskas specifika event frågor
får de läggas till självmant.
Marie informerar om en mall för utvärdering av event och styrelsen beslutar att alla
utskott respektive kommittéer i fortsättningen ska använda sig av den.
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3. SPARK-fest
Info om upplägg och hålltider vi tänkt.
Marie informerar om 75 anmälda deltagare i dagsläget och dess budget är 100
kronor per person. Kvällen börjar 18:00 i LKAB salen för intro och sedan går
deltagarna i par eller trion till styrelsemedlemmar enligt en angiven lista.
Projektgruppen har ett sista möte imorgon tisdag för den sista planeringen.
4. Sektionsmöte 1
Gabriel informerar om Årsmötet och presenterar ett körschema för kvällen.
5. Kommittéordförandes medverkan på styrelsemöten
Styrelsen diskuterar kommittéordförandes medverkan på styrelsemöten och beslutar
att utföra en sluten röstning nästkommande styrelsemöte. Eventuella förslag skickas
till Jesper innan styrelsemötet.
6. Resa till Linköping
Frida informerar om mottagna offerter gällande resa till i-konferensen. En
gemensam bokning är dyrare än egna enskilda bokningar. Styrelsen beslutar att boka
resan enskilt men tillsammans vid ett senare tillfälle.
7. Idesix Ekonomi
Martin berättar om Idesix arbetsgång och hantering av interna utlägg.
8. Intyg till utskottsmedlemmar
Det finns en mall för intyg till utskottsmedlemmar på Drive:n.
§ 3.

Övriga frågor
1. Betalning för marknadsföring
Styrelsen diskuterar prissättning för marknadsföring av externa företag.
2. Times
Eric informerar om att det inte finns något företag till Times i dagsläget.
Arbetsmarknadsutskottet hjälper till att finna intressenter.
3. Dodgeballen
Martin informerar om att i-drott inte vill samarbeta med Idesix nästkommande
dodgeball som domare och turneringsansvariga då de själva vill vara med och tävla.
Styrelsen beslutar att återuppta diskussionen vid ett senare tillfälle.

§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Jolma
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2017.10.02 kl. 12.00 i A3001

4. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat
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