Minnesanteckningar 2017-10-09
Närvarande:
Jesper Jolma
Marie Amann
Gabriel Granström
Frida Bergström
Alexander Jenhall
Karl Gladh
Oliver Eriksson
Adam Nyström
Eric Danielsson
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

Adam Press och Kristoffer Eriksson
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. Hemsidan
Adam Press och Kristoffer Eriksson kommer till mötet och presenterar sina förslag på förändringar
till hemsidan.
Adam Press och Kristoffer Eriksson presenterar ett förslag angående omkodning av
hemsidan från grunden. Styrelsen diskuterar förslaget och väger för och nackdelar
med en grundkodad hemsida gentemot befintligt format från Wordpress. Styrelsen
beslutar att inte låta hemsidan kodas om från början men uppskattar Adam och
Kristoffers förslag.
2. Valberedningens förslag för rekrytering till sektionsmöte 2
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§ 3.

Jesper berättar om valberedningens förlag på tidsplan för rekrytering till
sektionsmöte 2. Jesper delar mer information till styrelsen på Slack.
Föreläsning med Tim Foster
17 November, pass 3, “lead, follow or get the hell out of the way”
Jesper berättar om en föreläsning för sektionsaktiva styrelsemedlemmar som I-styret
blev inbjudna till på ordföranderådet.
Personliga samtal
Vill ni ha dem efter eller före tentaP?
Marie frågar styrelsen om de personliga samtalen ska vara innan eller efter
kommande tentaperiod och styrelsen beslutar att dem ska hållas efter tentaperioden.
Budget
Sponsringsansökningarna till ETS har blivit godkända med några strykningar.
Styrelsen beslutar att ses tisdag den 17 oktober på ett kvällsmöte för att diskutera
budgeten samt förberedande diskussioner inför kvartalsmötet. Gabriel bokar lokal.
Kvartalsmöte
Styrelsen diskuterar och beslutar frågor att skicka till SAB som förberedande
underlag till kommande kvartalsmöte.
I-mys
Styrelsen diskuterar I-mys och uppmuntrar varandra att använda och utnyttja dess
fulla potential genom att lyfta sektionsrelativa ämnen under i-myset.
Utlägg från SPARK
Styrelsen diskuterar utläggen från SPARK-festen och beslutar att följa dem riktlinjer
som sattes vid planeringen, mexbelopp 800:- resp 830:- beroende på antalet gäster
det var planerat för..
Vice ordföranden till styrelsemöten
Styrelsen diksuterar reglementet gällande presentatiion av vice utskott- resp.
kommitteeordförande och bjuder in alla vice under i-sektionen till nästkommande
styrelsemöte.
Arbetsmarknadskatalogen
Matilda påminner styrelsen om att skicka in sina evenemangsbeskrivningar till
arbetsmarknadskatalogen.

Övriga frågor
1. Märken
Matilda berättar om förslag på i-märken och uppmuntrar fler förslag från utskotten,
kommittéerna och medlemmarna.

§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2017.10.16 kl. 12.00 i A3001

2. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat
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