Protokoll 2021-08-10
Närvarande:
Oskar Johansson
N
Johan Lückander
N
Cecilia Schulz
L
Elias Kristensson
N
Robin Cording
N
Hanna Sundling
N
Markus Jacobsén
L
Jonathan Hedlund
N
N= Närvarande , L= Laga förfall

Oskar Johansson
Ordförande
§ 1.

Hanna Sundling
Sekreterare

Formalia
Föredragare: Oskar Johansson
1. Mötets öppnande

Oskar Johansson förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Oskar Johansson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Hanna Sundling till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Inga adjungeringar gavs under mötet
ges närvaro-, förslags- och
yttranderätt till dagens möte

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Inte lägga föregående protokoll till
handlingarna

Diskussioner
1. Phösarmöte
Oskar och Hanna informerade resten av styrelsen av vad som sades under
mötena med phösarna för Industriell ekonomi samt Öppen ingång. Under dessa
möten fastställdes att kommunikationen mellan styrelsen och phösarna kommer
att ske via messenger, utöver detta kommer även telefonnummer att utbytas för
att underlätta kontakten under Nolleperioden. Phösarna informerade att de har
planerat in några aktiviteter och att ingen av dessa krockar med styrelsens
planering. Planeringen innefattar både fysiska och digitala aktiviteter då de ännu
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inte fått svar från NPG om de får vara på plats. Oskar frågade phösarna hur de
ställde sig till att Styrelsen skulle komma och besöka nollorna under
klassgemenskapen, detta var något som de var positiva till och föredrar om det
genomförs i början av veckan. Dessutom gav phösarna som förslag att vi gästar
klassgemenskapen på kvällen efter sektionsdagen.
2. Högtalare
Johan och Elias har undersökt olika förslag av högtalare att köpa in till
sektionen. De presenterade förslaget om en SOUNDBOOKS (Gen.2) till en
kostnad på 7999 kronor. Tanken är att denna högtalare skall hålla länge och
därför diskuterade styrelsen vad en eventuell försäkring skulle kosta. Robin och
Elias kollar upp försäkringskostnader och tar fram ett underlag till beslut till
nästa styrelsemöte.
3. Sittning sektionshelgen
Elias tog upp att vi måste börja färdigställa planeringen av sektionshelgen.
Styrelsen diskuterade olika alternativa lokaler, bland annat centrumrestaurangen,
STUK, en utomhusplats vid D-huset och blackis. Då styrelsen insåg att
planeringen skulle ta mer tid så valdes det att lägga in ett externt möte den 11
augusti 16.30-18.30 där detta skulle planeras.
Johan tog upp frågan hur vi ska göra med phösare till sektionshelgen. Styrelsen
kom fram till att det hade varit roligt att ha phösarna deltagande men då måste
det betonas att det är styrelsen regler som gäller och inte NPG. En diskussion
angående prissättning för phösarna och nollorna diskuterades. Robin la fram
förslaget att göra ett I-sektionen band, liknande nollearmbandet som då fungerar
som nollornas inträde till sektionshelgen. Styrelsen kom fram till att fortsätta
diskussionen kommande styrelsemöte.
4. Dokumentformalia
Hanna lyfte att några av utskottsordförandena hade problem med att ladda ner
det typsnitt som sektionens dokument skall skrivas i. Oskar skall skriva en mall
på hur en går till väga som sedan skall skickas ut till alla utskottsordförandena.
5. Sektionskläder
Hanna informerade om att sektionskläderna har kommit. Styrelsen kom fram till
att sektionskläderna kommer att delas ut till alla den 22 augusti. Det bestämdes
även att tid för när styrelsen skall ta foton med sektionskläderna bestäms under
nästa styrelsemöte.

§ 3.

Övriga frågor
1. Uppdatering detaljplanering
Johan ville kolla läget hur det går för alla med detaljplaneringen inför
sektionshelgen. Alla berättade att det gick bra. Styrelsen bestämde sig för att
sätta den 17 augusti som deadline för detta. Det kom även upp som förslag att
vi skall ta anmälningar till sektionshelgen för att lättare kunna planera och
minska matsvinn.
2. Övrig information
Oskar informerade att han skall skriva på ett avtal kring förhållningsregler kring
sektionsdagen, studentikosadagen och nollemarknaden. Oskar skickar ut dessa i
styrelsens slack så att alla kan läsa igenom dem och påpeka ifall något inte känns
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bra innan underskrift.
Oskar informerade även om att han hade haft möte med de resterande skolorna
i I-Sverige. KTH har en gjort en planering för I-konferensen som kommer att
äga rum från den 7 oktober till den 10 oktober. Alla i styrelsen skall komma med
förslag till diskussionspunkterna till konferensen senast den 9 september.
Oskar berättade även att han har fått svar av NPG och att vi kommer att få
tillgång till salarna B192, A117 (LKAB-salen) och A109 under sektionsdagen.
§ 4.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.08.17 kl. 18.00 via Zoom

2. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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