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§ 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 Johan Lückander och Elias 

Kristensson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Olle Rosenkvist ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
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. Jonathan Hedlund 
yrkar  

att köpa in märken till ESTIEM till ett värde av 1876,25 kronor inklusive moms  

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att köpa in märken till ESTIEM till ett värde av 1876,25 kronor inklusive moms  
   

2. Jonathan Hedlund 
yrkar  

att köpa in flagga till ESTIEM till ett värde av 350 kronor 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att inte köpa in flagga till ESTIEM till ett värde av 350 kronor 
 

3. Johan Lückander 

yrkar  
att bordlägga beslut 2 till nästkommande möte 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att bordlägga beslut 2 till nästkommande möte 

 
 
   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Hemsidan 
Styrelsen har under veckan haft kontakt med ett företag som erbjudit sig att utveckla 
hemsidan för I-sektionen. Företaget uppskattar detta att ta kring 6-7 veckor att genomföra 
mot ersättning. Under mötet i samband med förslaget diskuterades vad sektionen vill ha 
ut av en ny hemsida samt vilka förbättringar som skall ske för den kostnaden. Styrelsen 
konstaterade även att då det handlar om en stor summa pengar är detta något som bör 
beslutas om på ett sektionsmöte, därmed avvaktar styrelsen att kontakta företaget och 
lägger istället fokus på att åtgärda fel i hemsidan.  
 

2. Utvärdering Av4ning  
Av4ningen ägde rum i helgen. Uppfattningen om evenemanget är att många deltagande 
var besvikna och att det finns flera förbättringsmöjligheter. Därmed diskuterades 
möjligheten om att inför kommande år arrangera detta evenemang internt inom I-
sektionen. För att erhålla underlag för detta typ av beslut så föreslår styrelsen att anordna 
möte med projektgruppen för av4ningen, även skicka ut enkät till deltagande på 
evenemanget. Utfallet på enkäten och projektgruppen skall därefter meddelas till kåren för 
att till sist besluta kring om ett internt evenemang är behövligt eller ej.  
 

3. Ställningstagande LTU  
Under ordfrad framkom det kritik gällande LTU, därmed skall ett dokument upprättas där 
samtliga i styrelsen kan notera kritik som i sin tur skall framföras till LTU. Jonathan skapar 
detta dokument i driven 
 

4. Samarbete LTU 
Ett samarbete inom LTU, som ETKS står för, har inletts. Robin och Hanna har blivit 
anställda att bedriva varsitt projekt om näringsliv och utbildning. Projektet omfattar 150 
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timmar och kommer vara färdigställt innan sommaren. Huvudsyftet med detta projekt är 
att integrera företag i utbildningen.   

§ 4.  Övriga frågor 

 
1. Rekrytering  

Frågan gällande rekryteringen lyftes under mötet, styrelsen beslutade om att 
rekryteringen kommer hållas under januari, således skall utskottsordförande 
meddelas angående detta. 
   

2. Namnbyte  
ARB har yttrat önskemålet att byta namn. Styrelsen föreslår att ARB att framför detta 
som en motion på kommande sektionsmöte.  

  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson  
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2021.12.21 kl. 18.00 via Zoom 

 
3. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


