Minnesanteckningar 2020-10-13
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. Utvärdering U-konf och intern utvärdering U-konf
Emil har fått höra att flera utskottsordföranden var positivt överraskade av Ukonfen. Gästföreläsaren var väldigt duktig och han har berättat att han gärna
kommer tillbaka och föreläser i framtiden vilket är superbra. Förbättringar till nästa
gång är att alla styreselmedlemmar är med under hela u-konfen men att de enbart är
aktiva i vissa diskussioner. Vi pratade även om att hålla nästa U-konf tidigare än när
den brukar hållas, för att få mer nytta av den. Olivia skulle vilja ha anteckningarna
från diskussionerna så Emil ska skicka dem. Hon vill också att alla utskottsansvariga
ska höra med sina utskottsordföranden vad de tyckte om u-konfen under deras nästa
veckovisa möten.
2. Internationella Skolorna
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Vi alla har fått mejl från ett företag men det är spammejl så det är inget vi behöver
svara på.
3. Brainstorm om tomma poster
Vi ska försöka få in externrevisor och valberedning genom att publicera inlägg på
intagram och facebook direkt efter tenta-p. Vi ska också headhunta så mycket vi
bara kan.
4. Vad vill styrelsen uppdatera på hemsidan
Olivia undrar om vi i styrelsen har konkreta saker att ändra på hemsidan. Märta
tyckte att det borde bli lättare att hitta styrelsens postbeskrivningar. Sen behöver
ESTIEMs länk ändras så att den leder rätt och så ville Emma att länkarna till
styrdokumenten ska fixas så att de inte slutar fungera.
5. Offert kepsar
Olivia har fått offert på kepsar eftersom utskott har varit intresserade av att köpa
det. För att kunna lägga en beställning krävs det att man köper 24 stycken. En keps
med tryck kostar cirka 90 kr medan en keps med broderat märke kostar cirka 180 kr.
Hugo ska höra med sitt utskott om de är intresserade av detta och Emil ska höra
med Brygger-I.et.
6. Sälja rosabandet pins på I-mys?
Emil undrar om vi ska sälja rosa pins under I-mys. Vi kom fram till att det är försent
nu men att det är en väldigt bra idé till nästa år. Emilia påminde om att vi ska fylla i
vår flytande överlämning.
7. Julfest
Vi bestämde att julfesten ska vara den 28/11 i antingen microland eller Studenternas
hus. Isak, Olivia och Jenny är ansvariga för julfesten.

§ 3.

Övriga frågor
1. Info utskottsmedlemmar
Vi diskuterade om vi skulle förbättra vår kontakt med vice ordföranden så att inte all
kontakt enbart går genom utskottsordföranden. Men vi kom fram till att det bästa
nog är att förtydliga hur viktigt det är att utskottsordföranden ska vidarebefordra all
information till sina utskott.
2. Marknadsföring mässa
Märta har blivit kontaktad av ett företag som vill marknadsföra sig kostnadsfritt
genom oss och vi var eniga i att vi inte ska marknadsföra dem.

§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.10.20 kl. 17.00 i A3001

3. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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