Styrelsemöte #34, HT 2018
Tid: O
 nsdag 19:e december, kl 12:00
Plats: S
 tora grupprummet
Närvarande:
Jacob Hellke
Nicole Stengård Tamm
Theodor Stenhammar
Anton Norlander
Carl Christensen
Oscar Wiss
Emil Svensson
Johanna Carlqvist
Thea Emilsson
Pyret19:
Adam van Hoewijk
Robert Sjövall
Adam Ingemarsson
§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12.07.
§ 2. Val av mötesordförande
Jacob Hellke valdes in som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Nicole Stengård Tamm valdes in som mötessekreterare.
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§ 4. Adjungeringar
Adam van Hoewijk, Robert Sjövall och Adam Ingemarsson adjungeras in med
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
§ 5. Val av justerare
Emil Svensson valdes till justerare.
§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Utvärderade året och aspningen under mötet. Kommit intressant input
från kommittéerna. Efter mötet så är känslan att det kommer vara
liknande struktur nästa aspning med längd på tre veckor för att se hur
det fungerar utan att det redan är en förskjutning en vecka sett till
läsåret.
§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Jacob (Ordf.): Varit på KU-möte med Adam, haft gemensam
överlämning #1 med pyret samt Nicole, Calle, Oscar, Anton och Theo.
Dessutom har diskussionerna kring I-konfen fortsatt.
Oscar (Vice ordf.): Haft sista kommittérådet tillsammans med Anton.
Färdigställt den skriftliga gemensamma överlämningen.
Carl (Kassör): Arbetat med kassörsarbete och börjat förbereda inför
nästa års budget.
Nicole (Kommunikatör): Haft överlämning med Ella, skrivit på min egen
överlämning, förberett det inför det sista mailet. LIKA har börjat arbeta
inför tjejkvällen som hålls i februari för gymnasietjejer, Facebookevenemanget är ute så tipsa era vänner.
Theo (IT ans.): Fixat med hemsida, G Suite, Drive och egen
överlämning till Adam.
Anton (Socialt ans.): K
 ommittéråd igår och ska på FuM ikväll.
Johanna (SAMO): Varit på SU-möte.
Emil (Alumni- och integrationsansvarig): S
 krivit på överlämningen.
Thea (Utbildningsansvarig): SNI hade glöggbreak i måndags där de
bjöd på glögg och julfika samt tog in diverse åsikter från studenterna.
På fredag är det möte med Ola.

§ 7.3 Behandlade äskningar och övriga ekonomiska upplysningar
Inga den gångna veckan.
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§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 Göra en avstämning med beslutsloggen
Det som finns kvar är reglementesändringar (Oscar och Anton löser det
inom kort), undersökning av engelsk översättning till masterstudenter
och nyttan i det (avrapporteras på Styrelsemöte #2). Dessutom är
grafiska profilen en väntande punkt, men det kommer fortsätta arbetas
med den.
§ 8.2 Sammanfatta årets idéer
I gemensamma skriftliga överlämningen finns en punkt kring vilka idéer
som Styret18 har kommit fram till under bland annat visionsmöten.
Oscar undrar om han har missat några.
Styrelsen gör vissa tillägg.
§ 8.2 Övriga frågor
Ska vi döpa om oss till Industriell ekonomi med litet e? Chalmers
kommunikationsavdelning gav feedback om att det bör vara litet e i
loggan.
I Styrelsen vill vi dock ha stort E. Vi fortsätter med stort E så länge.
§ 9. Att ta upp på nästa möte
Dags för Pyret att ta plats!
§ 10. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 12.51.
Vid protokollet

Justerare

____________________________
Nicole Stengård Tamm

____________________________
Emil Svensson

