Minnesanteckningar 2019-10-01
Närvarande:
Sebastian Nylén
Alfred Berg
Lynn Johansson
Ebba Knutsson
Max Broström
Josefine Blomqvist
Hanna Gertsson
Emma Hansson
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N= Närvarande , L= Laga förfall
§ 1.

Formalia
Föredragare: Sebastian Nylén
1. Mötets öppnande
Sebastian Nylén förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Sebastian Nylén till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Lynn Johansson till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Gustav Wangsell och David Lavner
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. Bryggeri
Gustav och David närvarar för att presentera sin idé om ett bryggeri.
Sponsringsansökan till utrustning kommer gå till Teknologkåren. Idesix
Bryggmästare ska även kontaktas
2. Förhållningsregler
Sebastian lägger fram förhållningsregler som accepteras av styrelsen och
skrivs på nästa styrelsemöte
3. Programrådet
Programrådet har två nya intervjuer med medlemmar som studerar första året
på programmet Industriell ekonomi men söker även en som studerar fjärde
året. Alfred ska göra intressekoll med några i fyran
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4. Hemsidan
Projekt med hemsidan är påbörjat av PR. De utskottsansvariga ska be sina
utskott se över deras respektive sidor för önskan av ändringar
5. I-konf
Riktlinjer för I-konf presenteras av Sebastian. Senast 5 oktober ska samtliga i
styrelsen skicka 5-10 diskussionspunkter kopplade till årets tema för I-konfen
6. Sektionshandbok
Sektionshandböcker gör samtliga I-skolor för att beskriva sin struktur och sin
verksamhet. Sebastian skickar ut en mall där respektive post fyller i det
postspecifika
7. U-konf
Max presenterar upplägget för U-konfen
8. Sektionslokalsavtal
Ordförande för Sektionen samt Ordförande för Igloon måste skriva på ett
avtal gällande Igloon. Detta ska uppdateras varje år. Dock behöver detta avtal
revideras innan Sektionen skriver på
9. Cykelfesten
Cykelfesten blev ett bra evenemang. Lynn publicerar en utvärderingsenkät.
Det som bör tänkas på till nästa år är tydligare alkoholregler samt en bättre
gemensam uppslutning
10. Sektionsmöte 1
Sektionsmötet gick bra. Viktigt att alltid hjälpa Igloon tillbaka med deras
saker till Igloon efter mötet
11. Bokslut
Styrelsen diskuterar bokslutet
12. Teambuilding
Sebastian har bokat stugor för styrelsens teambuilding
13. Korridorsfest
Sebastian ska kontakta sina grannar för att kunna ha korridorsfest där
samtliga i styrelsen och utskottsordförande kommer bli inbjudna
14. Åre Skiweek
Max och Alfred är projektledare för Åre Skiweek
15. Alpresan
Alpresan är ett nytt projekt i uppstartsfas. Max och Alfred är projektledare
för Alpresan
16. Luleå Capital Management
LCM vill skapa ett nyhetsbrev som är möjligt att prenumerera på. Däremot är
det problem med GDPR är att funktioner för att enkelt avregistrera sig måste
finnas i nyhetsbrevet. Tills vidare publiceras nyhetsbrevet på hemsidan,
Facebook samt Linkedin. Ytterligare vill LCM boka in ett möte med
ekonomiansvarig gällande investeringskonto
17. Sponsring
Sponsring till Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle är inskickad
sista september
18. Prisbilden för I-Case Challenge
Arbetsmarknadsutskottet sätter prisbilden inför I-Case Challange
19. Gymkort
Styrelsen kan få rabatterade gymkort på STIL via Teknologkåren
20. Branschråd
Samtliga i styrelsen ska meddela vilket branschråd de vill vara med i. Vilket
branschråd respektive får presenteras på nästa styrelsemöte
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21. Sektionskläderna
Hanna har fått uppdaterade designförslag på nya sektionskläder. Nästa vecka
ska styrelsen meddela företaget vårt prisförslag
22. Avtal med centrum
Max ska försöka skapa ett samarbetsavtal med Centrumrestaurangen för att
få ner priser på sektionens sittningar
23. Studieresan Göteborg
Studieresan Göteborg kommer eventuellt söka sponsring från Projektfonden
24. Kortacsess
Lynn ska maila kortadministratören på skolan för att styrelsen ska få tillgång
till salar på skolan. Samtliga i styrelsen ska lägga in kortnummer i
kontaktlistan
§ 3.

Övriga frågor
1.

§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Sebastian Nylén
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2019.10.08 kl. 18.00 i A3101a

2. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat
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