Minnesanteckningar 2020-08-25
Närvarande:
Märta Ransjö Zander
Emilia Friberg
Emma Evergren
Isak Jonasson
Hugo Eriksson
Jenny de Bruin
Olivia Svensson
Emil Andreasson
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
1. Mötets öppnande
Märta Ransjö Zander förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Märta Ransjö Zander till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Emma Evergren till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

XXX och XXX 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. Förråd
Vi behöver förrådsnyckeln för att komma in till förrådet och reka vad som finns
inför nolle-p.
2. Diskussionpunkter till I-konf
Märta har haft möte med I-rådet och vi behöver ta med oss två diskussionspunkter
till I-konfen 5-8 november. Temat är samarbete och ena diskussionspunkten ska
handla om hur vi ska hålla ESTIEM levande. Den andra diskussionspunkten handlar
om gemensam marknadsföring för I-sverige.
3. Datum och plats för sektionsmöte
På första presidiemötet bestämdes datum för årets sektionsmöte och det blev
följande: SM1 30/9. SM2 25/11 SM3 3/3 SM4 21/4.
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4. I-sektionen rapporterar
Emma ska göra en ny I-sektionen rapporterar för i år och undrar därför vad de
andra vill ha med. Vi kom fram till att vi ska börja låta den se ut som året tidigare
med tillägget att det ska finnas en punkt där utskottsansvariga kan skriva något
aktuellt om deras utskott. Vi bestämde även att tre missar av I-sektionen rapporterar
leder till fika.
5. Quotes till suicidpreventiva dagen
Kåren har hört av sig till Märta och undrar hur vi arbetar med psykisk hälsa samt vill
att vi ska komma på någon bra mening som kan användas under suicidpreventiva
dagen. Hon ska återkomma med att vi skickar ut välmåendeenkät varje år, ordnar
workshop inom JML för de engagerade samt ska hålla två lunchföreläsningar i år
med koppling till psykisk hälsa.
6. Signaturer
Emma vill ha allas signaturer för att underlätta protokoll. Vi ska ordna det under
nästa fysiska styrelsemöte.
§ 3.

Övriga frågor
1.

§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.09.01 kl. 17.00 i A3101a

2. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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