Protokoll 2019-10-15
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

Alfred Berg
Justerare

Josefine Blomqvist
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 Alfred Berg och Josefine
Blomqvist till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Jakob Karlelid, David Lavner och
Malin Norgren ges närvaro-, förslagsoch 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. Sebastian Nylén

yrkar
att godkänna reviderade riktlinjer för I-konferensen
Sektionsstyrelsen beslutar
att godkänna reviderade riktlinjer för I-konferensen

yrkar

2. Hanna Gertsson
att betala upp till 150kr/månad för tjänsten mailchimp

Sektionsstyrelsen beslutar
att betala upp till 150kr/månad för tjänsten mailchimp

§ 3.

Diskussioner
1. I-konferens
Projektgruppen för I-konferensen presenterar upplägg och planering. Däremot
behöver de stöd när det kommer till att finna moderatorer samt med lokalbokning
2. Profilprodukter
Malin presenterar de profilprodukter PR-utskottet tagit fram
3. Sektionsmöte 2
Sektionsmöte 2 flyttas till 28 november istället för 27 november
4. Programrådet
Programrådet har hittat en medlem som går I1an. Alfred letar fortfarande efter en
person från I4an som är intresserad av att vara med i Programrådet
5. Sponsring ETS
Styrelsen diskuterar prioriteringslista för sponsring. Denna diskuteras vidare med
utskotten under kvartalsmötet
6. Sittning Åre Skiweek
Det kommer finnas tillgängliga biljetter till sittningen under Åre Skiweek även för
det som inte åker med Stil Alpina i mån av plats. De som åker med Stil Alpina har
förtur och övriga biljetter säljs på ett eventuellt eftersläpp
7. Överlämningsdokument
Överlämningsdokument för respektive post bör uppdateras kvartalsvis för bäst
relevans
8. Kvartalsmöte
Kvartalsmöte kommer hållas 4 november
9. Marknadsföring mot äldre studenter
Marknadsföring mot äldre studenter bör utökas. Flertalet äldre studenter får inga
notiser om evenemang vilket kan åtgärdas med att marknadsföringsansvarig i PRutskottet är med i respektive klassgrupp för enkel inbjudan. Eventuella utskrifter av
fler affischer i samarbete med företag ska undersökas av Alfred
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§ 4.

Övriga frågor
1.
2.
3.

4.
5.

§ 5.

Inbjudan till ABF
Alla utskottsansvariga ska se över om respektive utskott fått en inbjudan till ABF
Martin&Servera
Max har löst en inköpslänk för Igloon, Idesix samt ESTIEM till Martin&Servera.
Även en beställningslänk till Emma är löst
Skugga en Alumn
Söka vanliga vägen, utan favorisering
Utskottsmedlemmar i Alumniutskottet kommer söka till eventet likt alla andra.
Viktigt kriterium är dock att processen sker utan favorisering
Kårmedlemskap
Medlemskap i Teknologkåren är obligatoriskt för alla sektionsengagerade
I-Sverige
Det behövs underlag för diskussionspunkter till I-Konferensen. Sebastian skickar ut
mall på Slack och därefter svarar respektive för sin post

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2019.XX.XX kl. 18.00 i A3101a

6. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat
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