Protokoll 2019-09-24
Närvarande:
Sebastian Nylén
N
Alfred Berg
N
Lynn Johansson
N
Ebba Knutsson
N
Max Broström
N
Josefine Blomqvist
N
Hanna Gertsson
N
Emma Hansson
N
N= Närvarande , L= Laga förfall

Sebastian Nylén
Ordförande

Lynn Johansson
Sekreterare

Hanna Gertsson
Justerare

Alfred Berg
Justerare

§ 1.

Formalia
Föredragare: Sebastian Nylén
1. Mötets öppnande

Sebastian Nylén förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Sebastian Nylén till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Lynn Johansson till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Hanna Gertsson och Alfred Berg
till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Robin Cording ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag
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7. Föregående protokoll
§ 2.

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Beslut

1. Eira Hansson, Alma Brinkman, Emma Hedlund, Johanna Vesterberg, Jenny Areback,
Tara Shahnavaz & Hanna Rönnberg
yrkar
att

Projektfonden ska delfinansiera femmornas avslutningsfest, Avfrostningen, med
ett belopp på 10 000kr

Sektionsstyrelsen beslutar
att inte Projektfonden ska delfinansiera femmornas avslutningsfest, Avfrostningen, med
ett belopp på 10 000kr
§ 3.

Diskussioner

1. LinkedIn
Alumni vill skaffa ett business-konto på LinkedIn. Detta ger utskottet
möjligheten att få utökade sökfunktioner, vilket kan gynna utskottet. Alumni ska
kontakta LinkedIn för att se över möjlighet till eventuella rabatter. Styrelsen är
eniga om att business-prenumerationen inte ska ske löpande under ett helt år
utan då endast en kortare tid
2. I-Sektionen rapporterar
Sebastian föreslår ett tillägg i I-Sektionen rapporterar där styrelsen kan berätta
mer ingående vad de arbetat med under veckan
3. Stadgar och reglementen
Alla utskott bör läsa stadgar och reglementen för att få en djupare förståelse av
verksamheten
4. Cykelfesten
Planeringen för Cykelfesten fortlöper. Lynn skickar ut personliga inbjudningar till
både värdpar och deltagare. I inbjudningarna till värdpar tillkommer
förhållningsregler till alkohol. Lynn, Ebba, Hanna och Josefine håller
informationsmötet till cykelfesten
5. Sektionsmöte 1
Samtliga ska bära sektionströjor under Sektionsmötet. Styrelsen ses 17.00 för
genomgång
6. Sociala medier
Viktigt att följa grafisk profil i sociala medier för att bibehålla vårt varumärke.
Tydliga riktlinjer och regler för sociala medier ska sättas upp innan nästa
styrelsemöte
7. Fotodag
PR kommer hålla i en fotodag för samtliga utskott och styrelsen 1 oktober. PR
lägger upp ett schema för dagen och kontaktar samtliga. Under Sektionsmöte 1
kommer PR närvara för att ta profilbilder på Styrelsen
8. Sektionskläder
Hanna lägger fram ett förslag på ny design till sektionskläderna. Försäljning
kommer ske under Sektionsmöte 1
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9. Externt förråd
Sektionen kommer få ett litet förråd i nuvarande Bunkern. Däremot behöver
Sektionen mer förvaringsutrymme och kommer då behöva finansiera ett eget
förråd. Sebastian tar fram prisförlag
10. Feedback till Teknologkåren
Styrelsen diskuterar kommunikation med Teknologkåren, vilken varit bristfällig
11. Information om skolans lokaler
Lynn har varit på möte med HSSO och diskuterat skolans bristfälliga studiemiljö.
Hanna ska publicera ett inlägg på Facebook där medlemmarna får ytterligare
information om varje hus samt en länk där de kan rapportera tillbud
12. Programråd
Programrådet har bokat en intervju med en medlem som studerar första året på
programmet Industriell Ekonomi
13. Välmåendeenkät
Ett företag vill ta del av statistik från vålmåendeenkäten. De andra I-skolorna har
valt att avstå och då gör även vi det. Lynn kontaktar företaget
14. Igloon
Låset i nuvarande Igloon ska flyttas till Studenternas hus. För närvarande finns
endast en nyckel. Sebastian kontaktar Akademiska hus om möjligheter att få fler
nycklar
§ 4.

Övriga frågor
1.

§ 5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2019.10.01 kl. 18.00 i A3101a

2. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat

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

