Minnesanteckningar 2020-10-20
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. Alkohol och droger policy
Emma och Emil har skrivit klart alkohol- och drogpolicyn, vi bestämde att alla ska
läsa igenom denna för att senare diskutera den under nästa styrelsemöte.
2. Budget, samtal med UO
Det är en risk att vi kommer tappa stora intäkter från Stockholmsresan, Isak tycker
därför att vi behöver göra en del nedskärningar. Utskottsansvariga ska
vidarebefordra till sina utskottsordföranden att de sak tänka på att hålla igen där det
går samt att de ska söka så mycket sponsring som möjligt. Isak ska vara med en
stund under kommande möten med utskottsordföranden för att diskutera budgeten.
3. Beställning sektionskläder
Olivia har stängt anmälan för sektionskläder nu och priserna kommer hamna på
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ungefär lika mycket som det var beräknat. Emil och Hugos utskott undrade hur
kepsarna såg ut så Olivia ska skicka bilder på dem.
4. Blå månad, mustachkamp
För att uppmärksamma den blå månaden ska vi göra samma saker som vi gjorde
under den rosa. Alltså byta profilbild på facebook, instagram samt göra blå
sockervadd och sätta upp swishskylt under I-mys.
Vi diskuterade även att göra egna I-pins kopplade till rosa bandet och
mustaschkampen som kan säljas under nästa års rosa och blå månader. Olivia ska
kolla upp vad det finns att beställa och diskutera detta vidare med Jakob.
5. Hantering mejladresser
Vi har fått mejladresser från ETS som kan användas vid mejlutskick från företag.
Olivia var osäker på om det är okej att mejla till dessa men eftersom det är skolan
som äger mejladresserna ansåg vi att det är okej.
Emilia tog upp att hon tycker att vi under nästa LP ska publicera på instagram där vi
påminner om att anmäla sig till tentor etc. Vi ska diskutera detta vidare under
styrelsemöte längre fram.
6. Sociala utskottens tips inför julfest
Emils utskotts ville gärna ha julfesten i en lokal. Det kan vara problem med att hyra
lokaler men Emil ska kolla upp om det går att lösa. Emilia tyckte att vi isåfall kunde
göra som dansrutor så att avstånd kan hållas på dansgolvet. Vi ska höras vidare om
julfesten via Slack.
§ 3.

Övriga frågor
1. Externrevisor
Emil har eventuellt hittat en externrevisor, denne ska återkomma med sitt beslut
senast på söndag.
2. Tentabank
Olivia har sett att en annan sektion har lagt upp en tentabank på deras hemsida där
det finns gamla tentor och lösningar. Det hade varit bra om vi kunde få upp en
liknande på vår hemsida. Jenny ska höra med programrådet om de hade varit
intresserade att ansvara för detta i framtiden.

§ 4.

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

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

3. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat

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

