Minnesanteckningar 2017-11-13
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

Cecilia Sjöberg, Tilda Ekman och
Sebastian Nylén 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. Utbildning med externt företag
Vad vill vi i styrelsen lära oss mer om? (Utöver organisationsstruktur) Presentationsteknik?
Jesper frågar styrelsen om intressen utöver organisationsstruktur för utbildning och
ett gemensamt intresse i styrelsen är företagskontakt: gällande hur vi i styrelsen på
bästa sätt ska göra för att bli mer effektiva i kommunikationen.
2. Interna resurser
Hur kan styrelsen interna resurser användas bättre? Krävs ett kvällsmöte för denna diskussion?
Jesper berättar om en fråga gällande användning av våra interna resurser som
kommit fram under de personliga samtalen. Exempelvis hur ska vi lära oss mer av
Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se

Minnesanteckningar 2017-11-13

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

varandra på ett bättre sätt. Styrelsen är ense om att vi behöver bli bättre på att be
varandra om hjälp vilket medför att vi lär oss mer av varandra för att vidare kunna
bli starkare som grupp.
Kvällsmöten
Vill vi i styrelsen ha fler eller färre kvällsmöten? Utbildning? Häng?
Styrelsen diskuterar kring antal kvällsmötet och landar i att de är bra och viktiga så
länge de är innehållsrika och planerade. Vidare kan en kombination av nytta och
nöje vara ett sätt att göra kvällsmöten mer givande.
I-sektionen rapporterar samt styrelsekalendern
Under den senaste tiden har det varit lågt deltagarantal på i-sektionen rapporterar, hur anser ni att
vi skulle kunna utveckla/förbättra/förenkla för att öka engagemanget att fylla i den?
Kalenderfunktionen, hur upplever ni att den fungerar? Jag känner mig ha lite koll på den och
datum bestäms utan att jag får reda på att de ska läggas in då det har blivit ett antal “krockar”.
Exempelvis times och det första datumet som vi lade för sektionsmöte 2. Times var inte inlagd i
kalendern och inte heller ifylld på någon i-sektionen rapporterar.
Gabriel informerar om dagsläget med i-sektionen rapporterar där det är ett flertal
inte fyller i dokumentet. Jesper berättar syftet med I-sektionen rapporterar och ger
som förslag att genomföra en gammal genomgång nästa möte där varje
styrelsemedlem får berätta vad de och utskottet gjort under föregående vecka.
Styrelsen diskuterar olika förbättringsförslag och Gabriel får ansvaret att se över vad
som kan göras för att förbättra ifyllningen. Styrelsen diskuterar vidare kalendern och
beslutar att Sektionsadministratören skall fortsätta ha ansvar för den.
I-Konferensens ämnesspecifika diskussionspunkter
De ämnesspecifika diskussionspunkterna har fastställts och nu ska vi diskutera samt besluta vem
som ska sitta med var.
Styrelsen diskuterar de beslutade ämnesspecifika dikussionspunkterna till ikonferensen och beslutar att Jesper ska upprätta ett kalkylark på driven där
styrelsemedlemmarna får önska diskussionsgrupp till beslut nästa vecka.
Alkoholtillstånd
Frida berättar om en möjlighet att söka tillfälliga alkoholtillstånd vilket kan vara en
idé att göra inför större event sektionen anordnar. Frida ansvarar för att boka in ett
möte med en tillståndshandläggare för att diskutera sektionens möjligheter.
I-Zettle
Under kassörsrådet fick jag veta att de nya iZettlarna fungerar mycket bättre än de vi har, de
laddar upp snabbare, kopplar snabbare samt har längre batteritid. Det är inget vi har budgeterat
för, men jag funderar på om vi kanske ska beställa en ny som fungerar bättre? Den kostar 795kr
Frida berättar om nya I-Zettle terminaler. Styrelsen diskuterar de befintliga I-Zettle
terminalerna och fastställer att det största problemet verkar vara urladdade batterier
och inte tillräcklig med kunskap om hur de fungerar. Användning av våra befintliga
i-zettle terminaler kommer läggas till som punkt på kvällsmötet kommande vecka,
21/11 18-21.
Instagram och Snapchat
Önskar att fler vill nyttja dessa oftare - berätta för våra medlemmar vad vi gör bakom allt som
syns utåt! Presidiet, kan vi väva in även ert arbete i detta? Även fast ni inte har något utskott
lägger ni som individer ner otroligt mycket arbete på sektionen, dela med er!
Matilda belyser att vi ska använda våra sociala medier bättre och uppmuntrar till
användning. Styrelsen diskuterar vidare ”rollens dag” där en styrelsemedlem
använder instagram eller snapchat för en dag.
Gillningar på Facebook
Något vi har diskuterat tidigare. Jag tycker fortfarande att alla styrelserepresentanter skall gilla det
vi gör och publicerar utåt. Även om man kan tycka att det ser dumt ut om “bara” styrelsen gillar
så ser det ännu sämre ut som ingen gillar, 11 likes är bättre än inga! Tror även detta ger
incitament för att fler skall gilla osv.
Matilda upplyser styrelsen och kommittéordförandena att bli bättre på att gilla
sektionens inlägg på facebook.
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10. Styrelseprojekten
Hur går det med alla projekt? Uppdatering? Är detta något vi fortfarande kör på? Kan bara
prata utifrån mig själv, men känner spontant inte att de projekten jag är med i är så aktiva
längre.
- Logistikprojektet: Snart färdigt.
- Struktureringsprojektet: Alla delaktiga, pågående arbete.
- Marknadsföringsprojektet: PR-utskottet tar över.
- Utvärderingsprojektet: Gått bra och inte så mycket kvar.
- Eventprojektet: Ligger på is, vem ska fortsätta?
- Sektionsmöte: Aktivt inför sektionsmöte 2.
Styrelsen beslutar att hålla en grundlig genomgång av alla projekt på kommande
kvällsmöte.
11. I-drott och Dodgeballen
Cecilia berättar att I-drott kommer ha möte med Idesix gällande samarbete. Cecilia
berättar vidare att I-drotts syfte, att anordna aktiviteter som är alkoholfria, ligger till
grund för att de inte vill vara med och anordna I-drott. Styrelsen diskuterar
kommunikation och tydligare riktlinjer för Dodgeballen gällande vilka som ska vara
med och anordna. Vidare diskuteras utskott respektive kommittee rekrytering och
att mer fokus skall läggas på anordning av event snarare än egen medverkan.
§ 3.

Övriga frågor
1. Julfesten
Styrelsen diskuterade planeringen av kommande julfest.

§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2017.11.20 kl. 12.00 i A3001

2. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat
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