Protokoll 2017-12-11
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

Jesper Jolma
Ordförande

Gabriel Granström
Sekreterare

Martin Lantz
Justerare

Adam Nyström
Justerare

§ 1.

Formalia
Föredragare: Jesper Jolma
1. Mötets öppnande

Jesper Jolma förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Jesper Jolma till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Gabriel Granström till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Adan Nyström och Martin Lantz
till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Cecilia Sjöberg, Sebastian Nylén,
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Tilda Ekman, Jonathan Hadd, Jon
Peterson och Per Lambrecht 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. Val av Ordförande för I-drott
Cecilia Sjöberg yrkar
att välja Cecilia Sjöberg till ordförande för I-drott under mandatperioden 01-01-2018 –
30-06-2018.
Sektionsstyrelsen beslutar
att välja Cecilia Sjöberg till ordförande för I-drott under mandatperioden 01-01-2018 –
30-06-2018.
2. Val av tillförordnad Suppleant till KF
Gabriel Granström yrkar
att välja Gabriel Granström som tillförordnad Suppleant för KF from. 01-01-2018
Sektionsstyrelsen beslutar
att välja Gabriel Granström som tillförordnad Suppleant för KF from. 01-01-2018
§ 3.

Diskussioner
1. KF3
Jonathan Hadd berättade för styrelsen vad som beslutats under KF3. KF avslog
rekonstruktionsmotionen och valde in Elsa Stark som ny kårordförande.
2. Konrads avhopp
Jesper berättade för styrelsen om Kårstyrelsens redogörelse kring Konrads avhopp.
3. Sektionsdag
Jesper informerar om kårens ”i-konf” och eventuella tankar och frågor kan ställas
direkt till Jesper eller i i-sektionen rapporterar.
4. Spelregler/uppförandekod
Styrelsen diskuterar kommutation och beslutar att hålla en längre diskussion med
den nya gruppen när alla är samlade i Luleå. Key-Take-Aways är att tänka på att vara
enade utåt och samlade som grupp, vara respektfulla mot varandra och våra
medlemmar samt att vi är varandras förebilder.
5. Kiva projektet
Styrelsen diskuterar Kivaprojektet och beslutar att marknadsföra nya insättningen.
Gabriel ansvarar för att se över hur de andra i-sektionerna arbetar med Kiva och
fortsätter med arbetet efter nyår.
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6. Internationella sektionsaktiva medlemmar
Styrelsen diskuterar engelska eventtexter för att nå ut till en bredare publik och väger
för- och nackdelar mot varandra. Diskussionen leder vidare till hur många
utbytesstudenter som är i-are. Eric ansvarar för att höra med internationella kontoret
samt diskutera med kåren om halvårsmedlemskap för utbytesstudenter.
7. Teambuildingsaktiviteter efter sektionsmöten
Styrelsen diskuterar teambuildingsaktiviteter efter sektionsmöten som upplevts
exkluderade. Styrelsen fastställer att det är viktigt att tydligt ställa upp vilka aktiviteter
som vilka personer ska vara med på för att minimera missförstånd eller utanförskap.
Styrelsen beslutar att fortsätta diskussionen ikväll på kvällsmötet.
8. Varumärkesskydda sektionens logotyp
Styrelsen diskuterar möjligheten att varumärkesskydda vår logotyp och beslutar att
inte göra det.
9. Local Responsible
Eric berättar om att det finns medlemmar i Intu som är intresserade av att vara
Local Responsible. Styrelsen beslutar att rösta igenom en ny Local Responsible på
ett styrelsemöte och i anslutning till det även avsätta Eric från posten som Local
Responsible.
10. Big AIR
Matilda berättar om möjligheten till PR under LTU-Big Air. Styrelsen är eniga om
att vara med så längre det inte kostar något för att medverka. Matilda är ansvarig.
11. Pluntor
Matilda berättar att pluntorna börjar ta slut och frågar styrelsen om rimlig mängd till
inköp. Styrelsen rekommenderar ungefär 30 st. men beslutet får PR-utskottet själva
göra.
12. Utvärderingen
Diskussionen bordläggs till nästkommande möte
13. Tröjor
Diskussionen bordläggs till nästkommande möte

§ 4.

Övriga frågor
1.

§5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
13 januari 2018 i A3001.

2. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat
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