Minnesanteckningar 2021-11-16
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

Alexander Neuberg och William
Alteryd 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. Padelturnering
Styrelsen hade besök av ordförande för I-drott under mötet och en diskussion
gällande sponsring för den kommande padelturneringen fördes. Inför eventet råder
en osäkerhet kring ifall sponsring kommer att ges av TKL eller ej, detta är särskilt
problematiskt då biljetterna inför turneringen skall säljas innan beslutet tas från TKL
sida. Styrelsen föreslår att öka priset på padelbiljetterna från 125 till 175 kronor samt,
ifall sponsringen ej beviljas täcka resterande av utgifterna med sektionens fonder.
Denna kostnad blir då uppskattningsvis cirka 4400 kronor. På grund av det ökade
priset rekommenderas I-drott att sätta ytterligare fokus på marknadsföringen.
2. Musikhjälpen
Ordförande för Alumni deltog på mötet för att kort presentera problematik som
uppstått i samband med planeringen inför sittningen med musikhjälpen. Det råder
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nämligen osäkerheter kring huvudsponsor inför sittningen, inte heller har sponsring
sökts från TKL. Därmed kommer utgifterna överstiga biljettinkomsterna och
sektionen riskerar att behöva betala för arrangemanget. Till dess att sponsorer är
bekräftade kommer sektionen att hypotetiskt sätt ligga ute med pengar, därmed
förslog styrelsen att öka biljettpriset från 200 till 269 kronor, vilket kommer att
motsvara kostnaderna för maten under sittningen. Resterande kostnader kommer
sektionen betala genom fonderna. Återigen läggs ytterligare fokus på
marknadsföringen för att locka fler att delta på eventet trots det höjda biljettpriset,
även rekommenderas Alumni att söka sponsring från TKL.
3. ARB mailutskick
Styrelsen har identifierat en ineffektivitet gällande mailutskicken som genomförs via
ARB. Genom att låta ARB sköta mailutskicken utan inbladning av PR så elimineras
ett steg i kommunikationen och mailutskicken kan ske snabbare. Styrelsen ställde sig
positivt till detta, därmed skall Markus informera utskottsordförande för ARB.
4. Uppföljning projekt
Under föregående möte listades samtliga projekt som skall/har påbörjats.
Styrelsemedlemmarna skulle därefter fundera över vilken/vilka respektive medlem är
intresserad av att delta i. Förslaget är nu att samtliga skriver projekten i slack och
därmed får man reagera på de man önskar att delta i.
5. Av4ningen
Under detta år har styrelsen identifierat förbättringspotential gällande planeringen av
Av4ningen. Förslaget är att inför kommande vår tillsätta en projektgrupp ämnad för
Av4ningen, huvudsakligen beståendes av personer från avgångsklassen. Detta
förslag ställer sig styrelsen positivt till men det råder även osäkerhet kring det arbete
som styrelsen kommer behöva uträtta under rekryteringen av denna grupp. Därmed
skall detta åter diskuteras under kommande möten.
6. Omstrukturering Case
Robin presenterade ett önskemål om att strukturera om så att CaseGroup hamnar
under näringslivsansvarig istället för utbildningsansvarig. Under mötet diskuterades
både för och nackdelar gällande detta eventuella byte däribland att samarbetet kan
underlättas med resterande utskott som vilar under näringslivsansvarig. Dock lyder
en beskrivning i reglementena gällande CaseGroup som talar emot en eventuell flytt.
Under kommande möte skall detta åter diskuteras och styrelsen skall enas om en
åsikt för att därefter eventuellt blanda in berörda parter. Till dess uppmuntras de
berördas utskottsansvariga att ha ett närmre samarbete och således eliminera
informationsled.
§ 4.

Övriga frågor

§ 5.

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

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.11.23 kl. 18.00 i A3024

1. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat
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