Minnesanteckningar 2018-03-05
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

§ 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 Eira Hansson till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Johan Norlin, Alfred Berg, Sebastian
Nylén, Cecilia Sjöberg, Tilda Ekman,
Henrik Eklund och Johan Engström
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.

Valberedningen
Styrelsen diskuterar med valberedningen kring hur valperioden ska läggas upp om
styrelsen proposition går igenom på sektionsmöte 3. Om propositionen går igenom
kommer ett extra-insatt sektionsmöte hållas för att kunna rösta igenom
propositionen igen. Under sektionsmöte 4 kommer sedan de nya förtroendevalda
röstas in.
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2. Framtida projekt
Styrelsen beslutar att lägga denna punkt på ett framtida kvällsmöte och diskutera den
mer efter sektionsmöte 3 beroende på hur det går med propositionen.
3. Sektionsmöte
Det diskuteras kring hur upplägget på sektionsmöte 3 ska vara. Alexander och Eira
ansvarar för att sätta igång kaffe vid 16:30. Frida och Matilda ansvarar för Sektionen
informerar. Alexander, Jesper och Oliver ansvarar för propositionen.
4. Samarbete mellan lärosäten
Per informerar om en projektgrupp som ansvarar för att starta ett samarbete mellan
I-skolorna. Mer om detta kommer diskuteras på nästa kvällsmöte.
5. Ekonomi för PubCrawl
Ekonomin för PubCrawl diskuteras och det beslutas att Idesix kan ta pengar från
deras finsittning i höstas.
6. IntUs budget
Det kommer vara ett regional meeting för ESTIEM i Norge och ordförande för
ESTIEM vill skicka representanter dit. Det diskuteras om pengar kan tas från
budgetposten council meeting som IntU inte har använt. Styrelsen ställer sig positiva
till förslaget.
§ 3.

Övriga frågor
1.

§ 4.

I-konferens
Ett kvällsmöte bestäms till måndag den 12 mars från klockan 17:00. Varje
styrelsemedlem ska skriva ner de punkter de vill ta upp under mötet.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.03.12 kl. 12.00 i A3001

2. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat
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