Minnesanteckningar 2021-02-02
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

Ingen adjungerades in under dagens
möte.

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Diskussioner
1. I-konf
Märta har mer information inför I-konf, I-rådet har gjort slackkanaler för varje
styrelsepost och diskussionsämne där man tillsammans ska komma fram till frågorna
som ska diskuteras under I-konfen. Det är viktigt att frågorna ska vara kopplat till
temat ”omställning”. Märta ska skriva ut mer specifik information och exakta
deadlines på Slack.
2. Sektionerna och TKL
På senaste ordfrad diskuterades det hur samarbetet mellan TKL och sektionerna kan
förbättras. Ett förslag var att sektionerna ska göra kortare verksamhetsplaner i
kårens verksamhetsplan för att förtydliga och lättare arbeta mot de gemensamma
målen. Sektionernas verksamhetsplaner skulle isåfall vara väldigt enkla och inte så
tidskrävande att skriva.
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3. Programrådsprojekt
Emil gav som förslag att Programrådet kan arrangera workshops där de lär ut
programmet Overleaf, eftersom det används under den senare delen av
utbildningen. Jenny ska höra med programrådet vad de tycker om förslaget, det kan
eventuellt bli ett långsiktigt projekt.
4. Återkoppling välmåendeevenemang
Under föregegående möte tog Emma upp att hon vill ha ett evenemang kopplat till
välmående under våren. Utskottsansvariga har diskuterat med sina utskott och både
Programrådet och Alumni hade några ideér. Programrådet skulle kontakta henne
och Hugo ska diskutera vidare med Alumni.
5. Matkuponger/vouchers
Jenny undrar hur vi ska göra med matkuponger/vouchers till evenemang. Emilia har
haft möte med kåren om detta och de vill förhandla fram ett avtal med Ica där det
garanteras att kupongerna går till luncher. När förhandlingen är klar ska de
återkoppla till Emilia. Vi tyckte dock att detta lät lite löst så Emilia ska under nästa
möte försöka sätta krav på en deadline för förhandlingen, då möjligheten att erbjuda
matkuponger/vouchers är väldigt aktuell och därför bör lösas omgående.
6. U-konf (Datum och inspo från utskotten)
Projektgruppen för U-konfen kom med lite information, den ska vara på Zoom så
länge nuvarande restriktioner råder. De vill ha en gästföreläsning på även denna Ukonf så Hugo ska kontakta företag. U-konfen ska äga rum den sjätte mars,
utskottsansvariga ska informera sina utskott om detta samt fråga om de vill diskutera
något särskilt.
7. Profilprodukter
I höstas diskuterade vi om vi skulle byta leverantör av profilprodukterna till nästa år,
nu tog Hugo upp det till diskussion igen. Vi alla tycker att det är en bra idé att byta
till en leverantör som tar mindre betalt för produkterna. Dock är det viktigt att
kvaliteten är lika bra, så Olivia ska kolla runt om det går att få hem prover till en låg
kostnad.
8. Årshjul
Emilia och Jenny håller på att göra ett årshjul till överlämningsprojektet. De vill att
alla ska beskriva vad sin post gör varje månad i ett dokument på driven. Detta ska
vara ifyllt senast den 15/2.

§ 3.

Övriga frågor
1. Drive Brygger-I-et
Brygger-I-et har varken ett mejlkonto eller en google drive än. De som arbetar med
drive-projektet ska lösa detta åt dem nästa tisdag. Förutom ett mejlkonto och en
drive behöver de också en logga, slackkonto och en flik på hemsidan. Emil ska prata
vidare med dem och informera om vad som behöver göras.
2. Annonsering facebook och instagram
Olivia undrar om vi ska annonsera rekryteringsvideon och rekryteringsinläggen på
facebook och instagram för att få en större spridning. Det kommer kosta ca 130kr,
vi sa att hon ska göra det.
3. I-drott evenemang
I-drott ska ha en e-sport-turnering och de vill göra en poll på instagram över vad
Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
info@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se

Minnesanteckningar 2021-02-02
som ska spelas, det är ingenting planerat på instagram just nu så de kan publicera
pollen närsom. De har också funderat på att arrangera en padel-turnering och
undrade hur vi såg på det. Vi tyckte det är ett bra evenemang sålänge det är väldigt
organiserat och restriktionerna följs. När evenemanget publiceras ska det i
evenemangsbeskrivningen vara förtydligat hur man ska agera för att följa
restriktionerna. De ska också skriva en riskbedömning till styrelsen.

§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.02.10 kl. 18.00 på Zoom

4. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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