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Ordförande          Sekreterare 
 
 
 
 
 

       
 

Hanna Sundling              Elias Kristensson   
Justerare         Justerare 

 
§ 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 Hanna Sundling och Elias 

Kristensson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Niklas Forsberg 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. Robin Cording   
yrkar  

att köpa in LinkedIn premium åt ARB för 249 kronor i månaden.  

 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att inte köpa in LinkedIn premium åt ARB för 249 kronor i månaden. 
 

2. Markus Jakobsén  
yrkar  

att köpa betald marknadsföring för 250 kronor på Facebook.  

 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att köpa betald marknadsföring för 250 kronor på Facebook. 
 
   

§ 3.  Diskussioner  
 

1. Hemsida för ISAR 
ISAR är sektionens arbetsmässa. Ordförande för ARB kom med förslaget att genom I-
sektionens hemsida koppla eventet i form av en länk som sedan tar en vidare till en ny 
”eventhemsida”. Ordförande för ARB tillsammans med Robin har under veckan vart i 
kontakt med ett företag som genomfört liknande uppdrag tidigare, dessutom gratis. 
Utbytet företaget är ute efter är att under kommande mässor få vara delaktiga. Styrelsen 
ställer sig positiva till detta men förslår att ett nytt möte skall hållas tillsammans med PR 
och företaget.  
 

2. Av4ningen 
Tidigare deltagare från projektgruppen för av4ningen deltog under mötet och 
presenterade för- och nackdelar med hur eventet arrangerats. Positivt med föregående års 
event var exempelvis att ett stort och gemensamt event med andra klasser är kul samt att 
några av de som tidigare planerat eventet även planerar nästkommande. Några av de 
negativa aspekterna var kort planeringstid, bristande kommunikation och att klasser inte 
blev placerade tillsammans under sittningen. Nästa steg i processen är att undersöka 
intresset hos avgående klass gällande en eventuell egen av4ning och därifrån ta beslut kring 
vilka som arrangerar och hur detta genomförs.  
 

3. Rekrytering styrelse Instagram  
Kopplat till beslut 2 hölls en diskussion gällande vilka inlägg och plattformar som ska 
marknadsföras genom betald marknadsföring. Styrelsen kom överens om att inledningsvis 
marknadsföra anmälningsformuläret för att därefter marknadsföra rekryteringsfilmen, när 
denna är färdig. Utöver detta diskuterades även eventuell Instagram takeover av styrelsen, 
Markus skall kolla upp en mall gällande detta.  
 

4. T25 
T25 är ett projekt i Norrbotten och handlar om den industrisatsning som skett i länet och 
även jobbtillfällena detta fört med sig. Kåren har ett samarbete med projektet och söker 
nu tillfällen för personer att anmäla sig till en hemsida. Därav efterfrågar de intresset att 
delta i en tävling där den sektion som först samlar in 1000 anmälningar till hemsidan vinner 
ett pris. Styrelsen ställer sig positivt till detta förutsatt att priset som kan vinnas är riktat 
till sektionen och inte enskilda personer eller enheter inom sektionen.  
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5. Boka sittningar  
Pengarna som sektionen kommer att erhålla efter genomfört projekt av Hanna och Robin 
är i dagsläget inte betänkta att spenderas till något särskilt. Styrelsen kommer överens om 
att beslut gällande detta inte kan tas innan pengarna finns på kontot och eftersom det 
handlar om stora summor bör även beslutet tas på ett sektionsmöte. Därför bordläggs 
denna punkt till ett kommande möte där utbetalning och exakta summor kan konstateras.  
 

6. Nya projekt  
Jonathan informerar styrelsen om inledandet av två nya projekt, miljöarbete och 
utvärdering. Det första projektet leds av Jonathan och Cecilia och projektet ”utvärdering” 
leds av Jonathan, Johan och Elias.  

§ 4.  Övriga frågor 

 
1. UO Rekrytering  

Frågan gällande när rekryteringen för UO skall inledas lyftes på mötet. Styrelsen 
konstaterar att denna rekrytering kommer att äga rum efter rekryteringen av 
styrelsen är avslutad. Planen är därför att starta detta efter SM3.  
 

2. Nolle perioden  
Under veckan har ett möte med NPG ägt rum. Under mötet informerades 
deltagande att grovplaneringen inför nolle perioden skall inlämnas senast 28 februari, 
innehållandes grova hållpunkter för perioden. Den detaljerade planen skall vara 
NPG tillhanda senast 15 april. Fokus kommer därmed ligga på att snabbt integrera 
nya styrelsen i planeringen efter SM3.  

 
3. I-konf  

Till följd av restriktionerna har ett nytt datum för I-konf vart svårt att fastslå. 
Nuvarande förslag är att antingen hålla konferensen mellan 28–31 april eller  
4–7 april. Styrelsen önskar det senare alternativet.  
 

4. Ekonomiskt läge  
Under mötet presenterades sektionens ekonomiska läge där det kan konstateras att 
sektionen kommer att gå plus under hösten. Trots att inte alla inkomster och utgifter 
än är betalda är sektionen i ett ekonomiskt gynnsamt läge.  
 

5. Pengar idesix  
Kårkampen är ett arrangemang som Idesix skall delta i och efterfrågar därför pengar 
till detta. Pengarna skall gå till att exempelvis hyra nät då eventet kan liknas med 
dodgeboll fast utomhus. Styrelsen föreslår att Idesix besöker kommande 
styrelsemöte för att diskutera detta vidare samt skapa en beslutsformulering.  
 

6. Öppet styrelsemöte  
Under nästkommande vecka kommer styrelsen att arrangera ett öppet styrelsemöte. 
Detta möte kommer att äga rum onsdag den 16 februari under lunchen.  

 
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson  
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2022.02.16 kl. 12.00 i A3101 

 
7. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  
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avslutat 


