Minnesanteckningar 2018-10-08
Närvarande:
Per Lambrecht
Jon Peterson
Cecilia Granberg
Eira Hansson
Siri Stenmark
Jakob Karlelid
Gustav Wangsell
David Lavner
Max Thormé
Kristoffer Ottosson
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Per Lambrecht
1. Mötets öppnande

Per Lambrecht förklarar mötet
Öppnat kl 12:00
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Per Lambrecht till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Siri Stenmark 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. Jämlikhet
Efter i-konferensen har frågan om sektionens jämlikhetsarbete lyfts. Administratörerna, Eira och Siri
kommer att arbeta med årets jämlikhets workshop som kommer att hållas innan jul
2. Val av senior advisory board
Styrelsen kommer att bjuda in kandidater till senior advisory board till nästa styrelsemöte då dessa
kandidater kan röstas in
3. Kiva
Under i-konferensen har styrelsen beslutat att avsluta utbetalningen till Kiva. Utbetalningen till Kiva
var ett gemensamt beslut med de andra i-sektionerna i Sverige. Då de endast är två stycken sektioner
som gör detta kommer i-sektionen för Luleå att sluta betala och använda dessa pengar till någon annan
välgörenhet
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4. Musikhjälpen
Styrelsen diskuterar årets musikhjälp. Under mötet har styrelsen bestämt att utskotten ska få involveras
mer i planeringen och utförandet av detta event
5. I-konferensen
Styrelsen kommer att hålla två stycken kvällsmöten under veckans gång för att utvärdera i-konferensen
samt diskutera vidare sektionens strategiska projekt
6. Jubileumsveckan
Styrelsen diskuterar budgeten för jubileumsveckan samt hur det ska fördelas mellan utskotten
7. Styrelsen team building
Styrelsen kommer att skuta upp team buildingen till efter jubileumsveckan, preliminärt datum sätts till
30/11 till den 1/12
§ 3.

Övriga frågor
1.

§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Per Lambrecht
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.10.15 kl. 12.00 i Kåridoren

2. Mötets avslutande

Per Lambrecht förklarar mötet
avslutat
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