Minnesanteckningar 2021-03-02
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

Lisa Viklund, Jonathan Lannerås 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. Case-Group LinkedIn
CaseGroup deltog på styrelsemötet och förklarade syftet med LinkedIn-kontot de
vill skapa.
2. I-drott Instagram
I-drott deltog på styrelsemötet och förklarade syftet med Instagram-kontot de vill
skapa.
3. SM3
Vi gick igenom kort hur upplägget för SM3 kommer se ut. Det kommer fungera
likadant som tidigare sektionsmöten som varit på Zoom. Emma ska göra ett
Google-formulär där man kan ställa anonyma frågor till invalen.
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4. I-häng/ I-Pub
De flesta utskottsansvariga har hört med sina utskott angående I-puben som kom
upp som förslag förra veckan och det var några utskott som var intresserade. Den
preliminära planen är att Emils utskott ska dra igång I-Puben direkt efter tenta-p.
5. Reklam I-programmet
Emilia informerade att vi som sektion faktiskt får marknadsföra programmet. Isåfall
ska vi höra av oss till Tim Foster. Vi kommer inte ta tag i det nu men det kan
eventuellt bli ett långsiktigt projekt.
6. Datum kvartalsmöte 3
Vi bestämde datum för kvartalsmöte 3. Det ska vara den 7/4 kl 16.30,
utskottsansvariga ska informera utskottsordförande om detta.
7. Kepsar Lcm
Hugo informerade om att Lcm har kollat upp mer exakt pris för kepsarna de vill
införskaffa. Emil ska höra med Brygger-I-et om de fortfarande är intresserade av att
också skaffa kepsar. Märta ville att utskottsansvariga ska informera sina utskott om
detta så att det inte blir några missförstånd.

§ 3.

Övriga frågor
1.

Kick-off U-konf
Det var inte så många utskottsordföranden som kunde vara med under det datumet
vi tänkte styra kick-off inför U-konfen så utskottsansvariga ska ta fram ett annat
datum tillsammans med utskottsordförande där vi kan ha en teambuilding.

2. Samarbete Umeå I-sektion
Märta informerade om att hon har haft möte med I-rådet där de diskuterade om det
kunde vara givande att inkludera Umeås I-sektion i I-Sverige. Sedan undrade hon
om vi skulle vilja ha ett enskilt samarbete med dem. Det var en del diskussioner om
för och nackdelar och slutsatsen blev att vi ska fundera lite över det.
3. Information Ica-kontrakt
Emilia berättade att hon har fått ny information från Kåren, de har inte hittat någon
lösning angående mat-vouchers på Ica och kommer därför lägga ner projektet.
Utskottsansvariga ska informera utskotten om det här och vad det finns för
alternativ till sponsring av lunch. Om utskotten har mer detaljerade frågor ska de
hänvisas till Emilia.

§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.03.10 kl. 18.00 på Zoom

4. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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