Dagordning 2021-09-07
Närvarande:
Oskar Johansson
N
Johan Lückander
N
Cecilia Schulz
N
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

§ 3.

2. Val av mötesordförande

utse Oskar Johansson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Cecilia Schulz till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Olle Rosenqvist 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. ESTIEM Instagram
Ordförande för ESTEIM framförde ett intresse att skapa ett instagramkonto för
utskottet med det huvudsakliga syftet att marknadsföra utskottet. Tanken är att en i
utskottet tilldelas ett marknadsföringsansvar där instagramkontot ingår. Styrelsen
uppmuntrar till detta initiativ. Frågan gällande grafisk profil lyftes och Markus tar
vidare detta och meddelar utskottet snarast.
2. Rekrytering
Under mötet fördes en diskussion gällande rekryteringen till utskotten. Styrelsen
framförde återkoppling på den nuvarande rekryteringen och enades att tillsammans
skapa en plan för kommande rekryteringar baserade på lärdomar. Till denna plan
beslutade även styrelsen att göra liknande gällande Nolle-P.
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Ett meddelande till utskottsordförande skickas ut gällande rekryteringen där de har
möjlighet att önska mer tid för intervjuerna. Framkommer inget sådant förslag är
deadlinen för intervjuerna fredag 10 september samt indelningsmötet hålls söndag
12 september likt tidigare. Inför indelningsmötet uppmanas utskottsordförande att
skapa en prioriteringslista samt att hålla ett inledande möte innan det huvudsakliga
för att starta tankeverksamheten. Oskar bokar tid inför indelningsmötet samt
meddelar UO.
Under mötet lyftes även de vakanta poster som inför SM1 skall fyllas. Samtliga i
styrelsen uppmanas därmed att fortsätta headhunta. Detta kommer också att
annonseras i samband med kallelse till sektionsmötet. Det fördes även en diskussion
gällande ifall utskotten kan godkänna eventuella ”sena ansökningar”. Styrelsen kom
fram till att avvakta gällande detta tills den första rekryteringen är genomförd för att
inte fylla platser som inte finns.
3. Diskussionspunkter I-konf
Inför I-konf skall varje lärosäte ha cirka 5-10 diskussionspunkter med sig därmed
genomfördes en kort brainstorming under mötet. Styrelsen kom bland annat fram
till punkterna; engagemang av äldre studenter, alkoholkultur, sektionsutveckling och
rekrytering.
4. Av4ningen
På Ordfrad har TKL efterfrågat 1-2 representanter från I-sektionen som skall delta i
en projektgrupp som planerar Av4ningen. Styrelsen kontaktar några i årskurs 5 för
att kolla läget med dessa. Diskussion sker på kommande möte.
5. Sektionsmöte 1
Återigen betonas de vakanta posterna och rekryteringen av dessa. Styrelsen
uppmanas också att kolla upp handlingsplanen och ifall revideringar i denna krävs.
Samma gäller även budget samt policy. Detta skall vara genomfört innan SM1.
6. Projekt-välmåendearbete
Cecilia tillsammans med Hanna, Jonathan och Johan har under veckan inlett projektvälmåendearbete som handlar om att avlasta administratör-posten genom att tillsätta
en grupp det välmåendearbete som i nuläget enbart tillhör administratören. Under
mötet presenterades projektets rekrytering och mottog feedback på detta, där
övervägande del av styrelsen anser att initialt är headhunting är den mest effektiva
rekryteringsmetoden. Uppdatering gällande detta kommer på kommande möten.
Frågor gällande sponsring för projektgrupp uppkom, Cecilia hör med tidigare
styrelse gällande detta.
§ 4.

Övriga frågor
1. U-konf
För att underlätta för utskottsordförandena framkom ett önskemål att hålla i Ukonfen så tidigt som möjligt. Styrelsen beslutade om att hålla i konferensen den 1517 oktober. Därmed skall planering av denna inledas omgående. Robin tillsammans
med Elias, Hanna och Jonathan planerar ansvarar för U-konfen.
2. Tenta-banken
Hanna lyfte frågan gällande hur vi på bästa sätt marknadsför tentabanken samt ifall
vi inom sektionen bör begränsa denna till endast medlemmar genom exempelvis
användarnamn och lösenord. Styrelsen beslutade att inte införa en begränsad
åtkomst till tentabanken för att förhoppningsvis inspirera andra sektioner att göra
densamma. Vidare diskussion gällande marknadsföring förs på kommande möten.
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§ 5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.09.14 kl. 18.00 via Zoom

1. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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