Protokoll 2018-11-27
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

Per Lambrecht
Ordförande

Siri Stenmark
Sekreterare

Gustav Wangsell
Justerare

§ 1.

Max Thormé
Justerare

Formalia
Föredragare: Per Lambrecht
1. Mötets öppnande

Per Lambrecht förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Per Lambrecht till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Siri Stenmark till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Gustav Wangsell och Max
Thormé till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Eddie Johansson, Albin Nordström
och Ebba Knutsson ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
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möte
6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

7. Föregående protokoll
Lägga föregående protokoll till
handlingarna
§ 2.
yrkar

Beslut
1. Siri Stenmark
att öka budgeten för julfesten med 1 000 kronor

Sektionsstyrelsen beslutar
att öka budgeten för julfesten med 1 000 kronor
§ 3.

Diskussioner
1. ABF eller LRF
Styrelsen diskuterar angående vilka alternativ det finns att för ersättning av att erhållas vid
studiecirklar. Jakob kommer att ha möte med kansliet angående detta och föra denna diskussion
vidare
2. Julfesten 2018
Styrelsen lyfter frågor angående årets julfest. Betalning av presentenen till julklappspelet kommer att
sättas till 15 kronor per person i utskottet. Under sittningen kommer sittningsvett att råda och
detta kommer att betonas under kvällen
3. Teambuilding för Styrelsen
Styrelsen har valt att flytta teambuildingen för styrelsen till efter jul
4. Marknadsföring av Tranieeguiden
Styrelsen har blivit kontaktade av Traineeguiden som har en databas över olika traineetjänster.
Max Thormé kommer att föra den diskussionen om samarbete vidare
5. Presentation av sektionen för Mingelkväll, LARV 2019
Styrelsen har bestämt att närvarande vid mingelkvällen och presentera i-sektionen
6. Gåvor vid lunchföreläsningar till Alumner
Frågor har kommit upp hur bokföring av kostnaderna som uppstått vid lunchföreläsningar som
varit under Jubileumsveckan. Alumni kommer att fortsätta att bokföra som vanligt
7. Mat vid lunchföreläsningar
Det har kommit fram att det varit brist av specialkost vid lunchföreläsningar. Styrelsen kommer
fram till att utskotten får själva uppskatta efterfrågan vid specialkost
8. Times
Det har kommit fram att de finns få antal som kan delta vid Times. Styrelsen har sponsrat eventet
och kommer att föra en verbal marknadsföring fram tills eventet hålls
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9. Sektionsmöte 2
Styrelsen diskuterar allmänt om sektionsmöte 2
10. 5-teck
Styrelsen lyfter diskussionen om samarbetet med 5-teck och har därmed valt att, Administratören
Siri kommer att föra detta vidare privat fristående från sektionen. Överenskommelsen är att
rekryteringen till eventet kommer att erbjudas i förstahand till de tjejer som engagerar sig i isektionen
11. Inköp av projektor
Motiveringen till att köpa en projektor är att det inte funnits en att handhållna. Styrelsen anser att
det inte finns något behov av en projektor och rekommenderar att fråga de andra sektionerna om
att låna en
§ 4.

Övriga frågor
1.

§5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.12.05 kl. 12.00 i XXX

2. Mötets avslutande

Per Lambrecht förklarar mötet
avslutat
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