Protokoll 2021-05-18
Närvarande:
Märta Ransjö Zander
N
Emilia Friberg
N
Emma Evergren
N
Isak Jonasson
N
Hugo Eriksson
N
Jenny de Bruin
N
Olivia Svensson
N
Emil Andreasson
N
N= Närvarande , L= Laga förfall

Oskar
Johansson
Ordförande

Cecilia Schulz
Sekreterare

Märta Ransjö Zander
Justerare

Olivia Svensson
Justerare

§ 1.

Formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
1. Mötets öppnande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Oskar Johansson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Cecilia Schulz till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Märsta Ransjö Zander och Olivia
Svensson till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Lisa Viklund, Anton Börjesson,
Markus Jacobsén, Hanna Sundling,
Cecilia Schulz, Jonathan Hedlund,
Oskar Johansson, Elias Kristenson
och Johan Lückander ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte
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§ 2.

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

7. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Beslut

1. Emil Andreasson
yrkar
att köpa materiell för brygger-I-et för ett värde av 6890 kr.
Sektionsstyrelsen beslutar
att köpa materiell för brygger-I-et för ett värde av 6890 kr.
2. Emil Andreasson
yrkar
att köpa in västar till I-drott för ett värde av 659,95 kr
Sektionsstyrelsen beslutar
att inte köpa in västar till I-drott för ett värde av 659,95 kr
3. Märta Ransjö Zander
yrkar
att köpa in västar till I-drott för ett värde av 840 kr.
Sektionsstyrelsen beslutar
att köpa in västar till I-drott för ett värde av 840 kr.

§ 3.

Diskussioner
1. Programbyte TD och ÖI
Märta informerade om ett förslag gällande att flytta programmet teknisk design, som
i nuläget tillhör maskinsektionen till I-sektionen samt flytta programmet öppen
ingång från I-sektionen till Maskinsektionen. Hon informerade även om att det
under nästa år kommer att testas ett pilotprogram. Programmet är ett
civilingenjörsprogram med inriktning hållbar produktion. Vi diskuterade flera föroch nackdelar med den eventuella flytten däribland var en fördel att sektionen
kommer att expanderas och en nackdel var att mycket av sektionens arbete kommer
att behövas ställas om. Märta kommer att ta vidare diskussionen till kommande
möte med ordfrad.
2. Välmåendeenkäten
Emma uppdaterade gällande välmåendeenkäten. Hon berättade bland annat att de i
nuläget har fått in cirka 60 svar men gärna ser fler svar innan sammanställningen av
enkäten ska genomföras. Utskottsansvariga uppmanades att ännu en gång meddela
sina respektive utskott att ha med välmåendeenkäten i deras kommande
utskottsmöte. Styrelsen uppmanades även att informera i respektive klasschatt om
välmåendeenkäten för att uppmuntra fler att svara.
3. Upplägg fram till sommaren
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Emilia lyfte frågan hur upplägget är inför sommaren, därtill hörde frågorna om det
finns något för styrelsen att genomföra just nu. Det framkom förslag att ha ett
styrelsemöte efter tentaperioden för att dubbelkolla att allt inför sommaren är
genomfört, datum för detta möte kommer att tas fram via slack.
4. Diplom
Frågan angående hur vi skall gå tillväga och vem som är ansvarig för diplomen
lyftes. Olivia föreslog att utskottsordförande är ansvariga för att skriva personliga
texter till deras utskottsmedlemmar, styrelsen samlar därefter in dessa och
tillsammans med utskottsordförandena skriver utskottsansvariga under diplomen.
Märta ansvarar för att skapa ett Excelark för diplomen för att struktura och även
kontrollera att det genomförs, hon ser även till att skicka ut mallarna för diplomen.
§ 4.

Övriga frågor
1. Sommarläsning phösare
Märta hade fått ett mail från NPG som informerar oss om att de är osäkra angående
de evenemang sektionen arrangerar under ”ett normalt år”. Märta skapar en mall för
utskottsordförande att fylla i. Utskottsansvariga får till ansvar att meddela
utskottsordförande gällande detta.

§ 5.

Avslutande formalia
Föredragare: Oskar Johansson
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte är ännu
inte bestämt.

2. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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