Minnesanteckningar 2021-11-03
Närvarande:
Oskar Johansson
N
Johan Lückander
N
Cecilia Schulz
N
Elias Kristensson
L
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

Hugo Eriksson ges närvaro-, förslagsoch 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. Projektgrupp julfesten
Johan kom med förslaget att tillsätta en särskild projektgrupp inför julfesten. Johan,
Jonathan och Oskar kommer att ingå i denna grupp. Johan har sen tidigare
undersökt lokalmöjligheter och konstaterat att en lösning i dagsläget är boka
studenternas hus den 4 december. Då detta riskerar inkräkta på sittningen med
musikhjälpen skall dock andra möjligheter undersökas av projektgruppen.
2. ETKS till SM2
ETKS har under ett UBS-möte hävdat att de inte deltagit på något av
sektionsmötena då de inte fått någon inbjudan. Hanna kom därmed förslaget att
bjuda in dessa och ge dem en punkt, ”instutionen rapporterar” där de kan rapportera
händelser och verksamheter de driver. Johan kommer under kommande möte med
ETKS lyfta denna fråga och undersöka deras intresse. Sektionsmöte 2 är preliminär
bokat till den 8 december.
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3. Åre skiweek
Oskar tillsammans med Robin och Elias har under tidigare vecka haft möte med Stil
Alpina. Då planeringen inför Åre skiweek är något tidspressad har Robin under
tidigare vecka bokat en sittning på Bygget dagen efter resenärarena anländer till Åre.
120 biljetter kommer att säljas till ett pris på 325 kronor per person. I detta pris ingår
middag, en enhet samt entré till nattklubben. Inför sittningen har Idesix kontaktats
och planeringen från deras sida har inletts. Då styrelsen bär ett visst ansvar under
resan har en projektgrupp tillsatts, bestående av Markus, Hanna och Robin.
Förköpsbiljetter inför resan tilldelade av Alpina har fördelats enligt följande, tre
biljetter till Idesix och resterande till styrelsen.
4. Utvärdering U-konf
Onsdag den 17/11 från klockan 17.00-20.00 är bokat för utvärdering av både I och
U-konf. Utvärdering till UO skall även kommuniceras ut i form av en anonym enkät.
Hanna skickar ut denna.
§ 4.

Övriga frågor

1. Mötesstruktur
Under föreläsningen om effektiva möten under U-konf tog styrelsen med sig en hel del
förbättringsmöjligheter. Styrelsen beslutade därmed att inleda mötet med ett ”varvet
runt” för att kolla av läget hos samtliga deltagande.
För att undvika informationspunkter har en informationsruta adderats till I-sektionen
rapporterar samt påminns samtliga att mer flitigt använda slacken för
informationsdelning. En infotråd har därmed skapats i slacken.
2. Interrevisor
Sektionens internrevisor var på besök under mötet och informerar styrelsen om hans
deltagande under verksamhetsåret. Han kommer att delta på några styrelsemöten men
framför allt kommer samråd ske med ekonomiansvarig gällande bokföring och dylikt.
Han önskar även att ta del av utskicket av dagordningen som sker inför varje möte.
3. Ettans plats
Under mötet fördes en diskussion gällande ifall sektionen skall införa ”ettans plats” likt
I-sektionen på KTH. Detta framför allt för att öka kontakten till ettorna samt locka
dessa till deltagande på sektionens arrangemang, inte minst sektionsmötena. Ettans plats
skall därmed agera informationsförmedlare från och till styrelsen och ettorna. I dagsläget
skall möjligheter till ettans plats undersökas samt kontakta KTH för inspiration. Oskar
kontaktar KTH.
4. Sponsring till lunchföreläsningar
Inför framtiden förslår styrelsen att söka sponsring för lunchföreläsningar från
Icafonden. Detta kommer att medföra att endast 2000 kronor kan ansökas om och inte
2500 som gäller sedan tidigare. Ett ytterligare alternativ är att söka sponsring från
sektionsfonden.
§ 5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
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1. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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