Minnesanteckningar 2018-03-12
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

§ 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

XXX och XXX 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. Tidsplan för reglemente
Styrelsen diskuterar kring de punkter som kom upp på Sektionsmöte 3. Det
planeras att färdigställa reglementet på kvällsmötet den 12 mars.
2. Sektionslokaler
Jesper presenterar skolans förslag angående sektionslokaler i lilla D-huset. Det
planeras en workshop i april för att fördela rum i lilla D-huset samt hur det ska
byggas om.
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3. Igloo-nyckeln: Förslag är att lägga minst en i postfacket hela tiden för
att underlätta.
Styrelsen diskuterar kring hur nyckeln till igloon ska hanteras. Det beslutas att
fortsätta som det är för tillfället.
4. Diskussion kring kommittéer
Styrelsen diskuterar om kommittéernas arbete och hur det fungerar idag. Det
diskuteras kring de problem som uppkommit och hur dessa ska lösas.
5. Infopunkt: Extern marknadsföring
Det informeras om det möte Matilda och Eira hade med Anna Degerman
angående externa marknadsföringen. I-sektionen ska få möjlighet att delta på
bland annat öppet hus och det uppmanas att anmäla sig till
studentambassadörer.
§ 3.

Övriga frågor
1.

§ 4.

Ekonomin för PubCrawl
Martin informerar om ekonomin för PubCrawl som ägde rum i helgen. Kostnaden
blev cirka 1000 kr mer men styrelsen anser att det inte är något problem.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.03.26 kl. 12.00 i A3001

2. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
info@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se

