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Närvarande: 
Oskar Johansson N 
Johan Lückander N 
Cecilia Schulz  L 
Elias Kristensson  N 
Robin Cording  N 
Hanna Sundling  N 
Markus Jacobsén N 
Jonathan Hedlund N 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	
	 	 	 	
 
§ 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 Johan Lückander till 

mötessekreterare 
 

4. Adjungeringar Inga adjungeringar ges 
     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag  
 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna 	 	
	 	

   
	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Planering av Nolle-P 
Oskar delgav styrelsen om svar från NPG. De förklarade att även de största lokalerna 
inte är dimensionerade för restriktioner och att exempelvis B192 max kan ta in 100 
personer inklusive styrelse, UO och föreläsare. NPG godkände även att dela upp klasser 
till sektionsdagen, men styrelsen kom fram till att detta inte är möjligt på grund av 
tidsbrist. Att hålla sektionsdagen på distans är inga problem med avseende på 
alumniföreläsning och sektionspresentation men kan bli problematiskt med 
företagspresentationen. Robin tar därför kontakt med Niklas, ordförande för 
arbetsmarknadsutskottet för att diskutera alternativ och boka upp ett möte med 
företaget.  

 
Vidare diskuterades även studentikosadagen vars planering av aktiviteter ska skickas in 
den 20 juli. Jonathan tar kontakt med Louise (Ordf. Idesix) och Oskar (Ordf. Igloon) för 
att informera så att de kan inleda planeringen. Styrelsen bestämmer också att vi ska vara 
beredda på att hjälpa till vid planering eftersom det är kort varsel. 
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Oskar har även bokat in ett möte med NPG som kommer äga rum måndag- eller tisdag 
kväll. Oskar, Robin och Hanna kommer att delta på mötet. 

 
Styrelsen anser även att det är dags att ha ett möte med UO. Oskar skriver ut i slack med 
information och förslag på passade tid för mötet.  

 
 

2. Orbi 
Diskussion fortsätter från föregående styrelsemöte huruvida UO ska alla få varsitt konto 
på Orbi. Detta innebär inte att pengar hamnar under utskottet utan de går fortfarande 
direkt till sektionskonton, där alla pengar kan spåras till respektive utskotts evenemang. 
Styrelsen kom fram till att det finns inga nackdelar med att endast anmäla alla utskott 
initialt. Därefter kommer styrelsen hålla möte med UO för att presentera Orbi och 
undersöka ifall det finns intresse från utskotten att ha egna konton. Styrdokument bör 
upprättas för att se till att dessa konton bedrivs på ett korrekt sätt och styrelsen ska 
diskutera på framtida styrelsemöten kring vem som driver sektionskontot. 

 
3. I-sommar 

Styrelsen konstaterar att vi just nu har fyra medverkande till I-Sommar. Markus letar upp 
en mall från tidigare upplagor av evenemanget och skickar ut i slack mitten av 
nästkommande vecka. Mallen ska därefter revideras innan den skickas ut till de 
medverkande, preliminärt 22 juli. Tanken är att det första inlägget ska upp den 26 juli. 

 
4. Administrativ info  

Diskussion sker nästkommande möte. 
 

5. Personliga samtal 
Oskar frågar ifall resterande styrelsemedlemmar vill ha personliga samtal nu under 
sommaren. Dessa samtal kan exempelvis handla om vilka förväntningar vi har på året. 
Samtal kan vi boka in när vi har en ledig kvart. Diskussion fortsätter på kommande 
styrelsemöte. 

 
6. Av4ning 

Johan undrar om en egen av4ning för I-Sektionen kommer ske, och ifall styrelsen måste 
planera något. Diskussion fortsätter framtida möten.  
 
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Deadline verksamhetsplaner 
Diskussionen fördes kring när verksamhetsplaner ska vara färdiga och vem de ska 
skickas till. Styrelsen kommer överens om att: 

 
1. Respons på första utkast skickas till UO så fort som möjligt.  
2. Andra utkast skickas från UO till respektive utskottsansvarig senast 2:e augusti. 
3. Respons på andra utkast skickas till UO senast 12:e augusti. 
4. Slutgiltig verksamhetsplan skickas till Oskar senast 20:e augusti. 

 
2. Sektionskläderna 

Markus meddelar att sektionskläderna är beställda och i tillverkning. Hoppas allt passar!  

 
   
§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson 
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Styrelsen beslutar att 

 
1. Nästa möte     Tid för nästa möte är än inte bestämt. 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


