Minnesanteckningar 2020-09-01
Närvarande:
Märta Ransjö Zander
Emilia Friberg
Emma Evergren
Isak Jonasson
Hugo Eriksson
Jenny de Bruin
Olivia Svensson
Emil Andreasson

N
N
N
N
N
N
N
N

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. Utvärdering av Nolle-p
Olivia vill skicka ut enkäter till utskottsordförande, phösarna och nollorna för att få
respons på årets nolle-p. Emilia har gjort ett utvärderingsdokument som ligger på
driven och vill att övriga i styrelsen ska läsa igenom detta så att det kan skickas ut till
utskottsordförandena och phösarna. En annan utvärdering ska göras och skickas ut
till nollorna. Hugo ska skicka ut utvärderingarna på onsdag. Emil vill att resultaten
från den här utvärderingen ska finnas med i överlämningarna för att underlätta inför
kommande styrelse inför nästa Nolle-p, alla tyckte det var ett bra förslag. Överlag
tyckte vi i styrelsen att nolle-p gick bra men att det fanns missar i kommunikationen.
2. TKL under Nolle-p
Det skedde en miss från TKL gentemot I-sektionens nollor under en dag. Nollorna
var lovade lunch under en lunchföreläsning och de allra flesta nollor utom ISektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
info@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se
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sektionens nollor fick den här lunchen. Emil tycker att vi borde få en ursäkt
eftersom det blev väldigt fel.
3. Rekrytering av äldre årskurser
Olivia ska göra ett inlägg på facebook för att öppna upp rekryteringen av studenter
till utskotten. Hittills har bara nollorna fått information om rekryteringen men nu
ska det publiceras till alla. Det ska tydligt framgå att alla studenter är välkomna att
söka och inte bara de nya.
4. Tillgång till driven
Två utskott saknar tillgång till driven, Olivia gav dem tillgång direkt under mötet.
5. I-mys
Isak undrar om vi ska arrangera I-mys i coronatider. Olivia funderade på hur det
kommer se ut om vi öppnar vår operativa verksamhet igen, vi kom fram till att det
kan vara bra att få igång den lite och att det även kan vara bra att uppmuntra
utskotten till att börja fundera på säkra evenemang. Vi bestämde att vi drar igång
med I-mys redan nu på fredag men att vi ska flytta oss till B-huset för att få mer yta.
De två första I-mysen arrangerar styrelsen och under resterande I-mys kommer två
utskott tillsammans med en styrelsemedlem arrangera. Isak och Hugo ska göra ett
schema för kommande I-mys.
6. Swish
Flera utskott vill att vi ska öppna ett swishkonto istället för att använda iZettle då
det skulle underlätta deras verksamhet. Isak ska undersöka närmare på hur det
fungerar att öppna ett swishkonto.
7. Projektgrupp arbetsmarknadsmässa
Hugo informerar om att han håller på att ta fram en projektgrupp som ska arrangera
en arbetsmarknadsmässa.
8. Förråd
Hugo undrar om vi behöver inventera våra förråd så att alla ska kunna veta vad som
finns där. Vi håller med om att det kan behövas och Emil ska få tag i ena nyckeln då
Idesix i dagsläget har båda.
9. Verksamhetsplan
Märta informerar om att verksamhetsplanerna ska vara klara innan SM1 och att hon
håller på att ta fram ett dokument med gemensamma mål för styrelsen som även ska
presenteras under SM1.
10. I-konf
Märta hade möte förra veckan med I-rådet, de kom fram till att vi behöver läsa
igenom och eventuellt revidera dokumentet ”Riktlinjer I-konf”. Dokumentet finns
på driven och ska vara läst av alla senast på lördag. Nu är även diskussionspunkterna
bestämda. De diskussionspunkter som vi behöver skriva underlag till är
”miljöarbete” och ”sektionsengagemang”.
11. Signaturer på mejlen
Vi har olika bilder som signatur på våra e-postadresser. De som har fel bild ska
ändra till den korrekta så allas mejlsignaturer är enhetliga.
12. Policyarbetet
Utskotten ska skicka in sina policys senast på fredag. Utskottsansvariga ska läsa
igenom dem två och två och sen ska hela styrelsen få dem 11/9 för att sedan läsa
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igenom dem innan policymötet 16/9 kl 17.00. Vi ska även ordna en grillkväll/fest till
alla utskottsordföranden som tack för arbetet med deras policys. Olivia ska skicka ut
information till alla utskottsordföranden om deadlines av policys samt info om
grillkvällen.
13. SAB
Märta berättar vilka som är medlemmar. Clara Funck ska bli ordförande.
14. Sponsring TKL
Emilia vill tillsätta en projektgrupp för hur sponsring till TKL ska gå till, vi kom
fram till att Isak ska vara med i projektgruppen.
15. Möte handlingsplan
Vi ska ha ett möte kring handlingsplanen måndag 7/9 kl 12.00 Innan dess ska alla
läst igenom de aktuella projekten.
16. Information ETS
Emilia har haft möte med ETS. Där fick hon reda på att rödmarkering på lägenheter
har övergått till gul alltså har det blivit lättare i år att få tag på bostad vilket är
positivt. Hon fick också reda på att renovationen av LKAB- salen kommer vara klar
vid årsskiftet. De diskuterade även att videomaterialet till studierna har förbättrats
samt att antalet stolar visar hur många studenter som får vara i klassrummen och att
det är viktigt att följa. ETS berättade även att de var öppna för att hjälpa oss med
något om det behövs.

§ 3.

Övriga frågor
1.

Teambuilding utskottsordförande
Bröd och korv finns kvar sen nolle-p så vi tänker att det kan vara bra att använda
upp detta på en teambuilding för utskottsordföranden. I dagsläget tänker vi att det
kan var roligt med tävlingar, grillning och avsluta med bastu. Teambuildingen
kommer ske 18/9.

2. Tackfest
Cykelfesten ska hållas. Mer detaljer diskuteras på ett annat möte. Det är oklart hur vi
ska göra med föregående års engagerade då den sista tackfesten inte blev av. Vi
bordlägger den diskussionen med.
3. Inval till SM1
Det är flera poster som behöver fyllas. Emilia ska höra av sig till föregående
ordförande för valberedningen och fråga om han vill hålla intervjuerna inför SM1 då
det i dagsläget inte finns någon ordförande för valberedningen. Rekrytering inför
SM1 ska läggas ut under nästa vecka.
4. Lunchdejter
Märta undrar om vi ska ha en lunch i veckan där vi hänger utan styrelsearbete. Alla
tyckte det lät bra och vi bestämde att dessa ska vara på måndagar.
§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
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2020.XX.XX kl. 18.00 i A3101a
5. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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