Dagordning 2021-07-06
Närvarande:
Oskar Johansson
N
Johan Lückander
N
Cecilia Schulz
N
Elias Kristensson
N
Robin Cording
N
Hanna Sundling
N
Markus Jacobsén
L
Jonathan Hedlund
L
N= Närvarande , L= Laga förfall

Oskar Johansson
Ordförande

Cecilia Schulz
Sekreterare

Elias Kristensson
Justerare

Johan Lückander
Justerare

§ 1.

Formalia
Föredragare: Oskar Johansson
1. Mötets öppnande

Oskar Johansson 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 Elias Kristensson och Johan
Lückander till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar ges

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

7. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna
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§ 2.

Beslut

1. Oskar Johansson
yrkar
att utse Oskar Johansson och Elias Kristensson eller de/den sätter i sitt ställe, att
oinskränkt företräda föreningen i samtliga två frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte
uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.
Sektionsstyrelsen beslutar
att utse Oskar Johansson och Elias Kristensson eller de/den sätter i sitt ställe, att
oinskränkt företräda föreningen i samtliga två frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte
uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

§ 3.

Diskussioner
1. Orbi
Oskar uppdaterade kring Orbi. Orbi är en relativt nystartad verksamhet i en app
som skall samla allt som har med sektionen att göra. Appen är uppdelad i två delar
där den ena delen fokuserar framförallt på sektionen och dess evenemang. Den
andra delen Orbi Carrier har företag möjligheten att erbjuda bland annat internship,
jobb m.m.
En diskussion fördes gällande risken för sektionen att gå back vid införandet av
appen, ifall sektionen går back på appen kommer sektionen enligt kontraktet att bli
ersatta för detta genom en åtgärdande handlingsplan. Ytterligare en diskussion
fördes gällande fördelningen av konton i appen. Ett beslut gällande detta kommer
att tas på kommande möte.
2. SAB
Oskar föreslår att det är dags att kolla på personer som skall ingå i senior advisor
board, SAB som skall fungera som bollplank för sittande styrelse. Redan nu kom
styrelsen fram med förslag, bland annat några tidigare medlemmar i styrelsen.
Diskussionen fortsätter till nästkommande möte.
3. Nolle-p Planering
Under föregående torsdag sammanställde Oskar tillsammans med Johan planeringen
inför nolle-p och kom i och med detta fram till nödvändiga revideringar. Dessa
revideringar var bland annat att styrelsen inte kan ”låna” en klassgemenskap från
phösarna då phösarna har planerat inför detta. De kom även fram till att vi primärt
bör dela upp I-kampen för Industriell ekonomi och öppen ingång. Planen är nu att
ha I-kampen för industriell ekonomi 16.30 och tisdag 14.00 för öppen ingång. Vi
avsätter 3 timmar vardera för I-kampen. Denna info finns att hitta i driven.
Styrelsen har även anmält Igloon och Idesix till studentikosa dagen och anmält
styrelsen till nollemarknaden. Inför detta önskas ett möte med Thomas från PRutskottet i händelse av att han kan önska att ta fram något.
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Under mötet diskuterades även sektionsdagen och hur vi skall kunna göra denna
roligare. Sektionsdagen börjar förslagsvis med lunchföreläsning 12.30 anordnat av
alumni. Företaget går på cirka 13.45-14.00. Slutligen går vi på cirka 15.30 för
sektionspresentation. Idéer för att skapa en roligare sektionsdag var bland annat att i
pauserna ha kahoots med pris (tex ett ”bakiskit”) för de som har flest poäng. Även
inspelade filmer från studenter där de svarar på roliga frågor föreslogs som
pausunderhållning. Planeringen fortsätter kommande möte.
4. Drive och slack
Cecilia uppdaterade styrelsen kring drive och slack. Styrelsen föreslog att i den
postspecifika mappen sköter respektive post innehållet. Större förändringar i driven
skall gå genom Cecilia först för att bibehålla god struktur. Styrelsen betonade även
att använda sig av de delade mapparna för att samla samtliga dokument på samma
plats. Detta gäller även för utskotten därav meddelar utskottsansvariga
utskottsordförande att samla gemensamma dokument i gemensamma driven.
5. I-sommar
Styrelsen har meddelat eventuellt intressanta kandidater till I-sommar. Än så länge
har vi 3 som ställer upp. Diskussionen fortgår kommande möte.
§ 4.

Övriga frågor

§ 5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.07.13 kl. 18.00 via zoom.

1. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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