Minnesanteckningar 2020-01-08
Närvarande:
Sebastian Nylén
Alfred Berg
Lynn Johansson
Hugoh Nycander
Ebba Knutsson
Max Broström
Josefine Blomqvist
Hanna Gertsson
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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

Johan Lückander 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. Valberedningens rekryteringsplan
Valberedningens Ordförande Johan närvarar på mötet för att presentera
valberedningens rekryteringsplan. Det första mötet i valberedningen kommer äga
rum efter Åre Skiweek. Då kommer en mer konkret tidsplan läggas upp och
fördelning av ansvar kommer ske. Nomineringsperioden kommer vara öppen till
sista februari. Lynn och Johan planerar in ett möte i mitten på februari för att gå
igenom rutiner och deadlines för rekrytering. De vill ha hjälp av styrelsen främst när
det kommer till marknadsföringen, vilken de uppskattar om den påbörjas i början på
februari. Ytterligare är de tacksamma för hjälp med postspecifika intervjufrågor.
2. Deadlines
Det har uppstått en del svårigheter att hålla deadlines. Viktigt att hjälpas åt och
ständigt påminna varandra för att undvika detta problem.
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3. I-sektionens varumärke
Det är viktigt att tänka på sektionens varumärke vid användande av våra sociala
medier. Ett tillägg i riktlinjerna gällande god kvalitet anses vara nödvändig.
4. Biljetter I-konf
Styrelsen kommer att åka nattåg ner till I-konfen i Linköping. Alfred ansvarar för
bokning till samtliga förutom Hanna, då hon åker tidigare. Hemresan kommer
däremot bestå av tågresa till Arlanda och därefter flyg till Luleå. Sebastian ansvarar
för bokning av detta till samtliga utom Lynn, till nästa styrelsemöte.
§ 3.

Övriga frågor
1. Knightec
Eventet ligger uppe på Facebook. Skolan bjuder på mackor under föreläsningen och
sektionen bjuder på kaffe.
2. Åre Skiweek uppdatering
Samtliga biljetter för Åre Skiweek ska vara inne senast 10/1. Max ska se över
vegetarisk meny till sittningen samt föra över pengarna för sittningen till sektionen.
3. I-mys
Första I-mys för terminen kommer hållas 31 januari. Då är styrelsen ansvariga och
skall bland annat sälja sektionskläder. Max och Alfred sammanställer ett nytt I-mys
schema för terminen.

§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.01.28 kl. 16.30 i A3101a

5. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat
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