Protokoll 2018-02-12
Närvarande:
Jesper Jolma
Jon Peterson
Eira Hansson
Frida Bergström
Alexander Jenhall
Per Lambrecht
Oliver Eriksson
Adam Nyström
Eric Danielsson
Matilda Lidén
Martin Lantz
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N= Närvarande , L= Laga förfall

Jesper Jolma
Ordförande

Eira Hansson
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 Eira Hansson till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Martin Lantz och Adam
Nyström till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Cecilia Sjöberg och Anton Blomquist
ges närvaro-,
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förslags- och yttranderätt till dagens
möte
Clara Funck, Vilma Skog, Max
Thormé och Eddi Johansson ges
närvarorätt till dagens möte

§ 2.

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

7. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Beslut
1.

Inköp av Event Ticket Plus

Eira Hansson yrkar
att köpa in Event Ticket Plus för $89 (720 kr) i enlighet med Bilaga 1.
Sektionsstyrelsen beslutar
att köpa in Event Ticket Plus för $89 (720 kr) i enlighet med Bilaga 1.
§ 3.

Diskussioner
1.

Igloon
Styrelsen diskuterar Igloon samt att man efter event måste städa upp efter sig och
plocka i ordning. Diskussionen kring om att byta lås ska tas vidare av ordförande för
Igloon.

2. Möte med LTUs nya rektor
Ordföranden från TKLs sektioner ska möta LTUs nya rektor och styrelsen
diskuterar kring de punkter som ska tas upp. Bland annat ska lokalfrågan diskuteras,
den externa marknadsföringen samt hur sektionerna jobbar.
3. Fika och annat till I-mys
Styrelsen diskuterar att göra en stor beställning av fika till I-mys istället för att handla
i affären varje gång. Styrelsen ställer sig positiva till förslaget och bestämmer att Per
ska kolla vidare på att göra en större beställning.
4. Bristande engagemang
Styrelsen diskuterar kring bristande engagemang i utskotten efter jul. Det diskuteras
kring upplägget på lunchmöten och hur man ska tänka kring motivationen.
5. Utvärdering av event
Matilda informerar om hur utvärdering av event har minskat. Styrelsen diskuterar
vikten av att utvärdera för att kunna förbättra till nästkommande år.
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6. De sociala utskottens Facebook-sidor
Styrelsen diskuterar kring de Facebook-sidor som sektionen har idag, utöver
Sektionen för Industriell ekonomi. Det diskuteras hur dessa Facebook-sidor används
som kommunikationskanaler mot andra program samt att dela I-sektionens
evenemang. Det beslutas att behålla Facebook-sidorna men att frågan kan behövas
diskuteras vidare.
Deltagande på event av utskottsmedlemmar
Styrelsen diskuterar hur man ska gå tillväga vid mindre event med få deltagare och
hur många platser de egna utskottsmedlemmarna kan ta upp. Styrelsen bestämmer
att de som anordnar ett event från ett visst utskott ska ha platsgaranti men de övriga
från utskottet får anmäla sig som resterande medlemmar.
8. Teambuilding
Beslutas att en middag kommer anordnas den 18 februari.
9. Genomgång av jämlikhetsworkshopen
Styrelsen får en sammanställning av jämlikhetsworkshopen som hölls under hösten
och det beslutas att de punkter som kom fram ska diskuteras vidare under
nästkommande möte.
§ 4.

Övriga frågor
1.

Ämnesspecifika diskussioner
Alla i styrelsen ska in och rösta på de diskussionsämnen som ligger till förslag till Ikonferensen i Lund.

2. Rekrytering
Listan med de nominerade ska kontaktas av en styrelsemedlem. Martin ansvarar för
att lägga fram ett förslag om hur det ska gå till.

§5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.02.19 kl. 12.00 i A3001

2. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat
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