Styrelsemöte #2, VT 2019
Tid: O
 nsdag 30:e januari, kl 12:00
Plats: S
 tyrelserummet
Närvarande:
Adam Ingemarsson
Andréas Löfgren
Linus van Ginhoven
Sanna Dahlqvist
Malin Rydén
Tilda Uddenstig
Ella Karlsson
Adam van Hoewijk
Daniela Paulsson
Styret 18
Oscar Wiss

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12:05

§ 2. Val av mötesordförande
Adam Ingemarsson valdes in som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ella Karlsson valdes in som mötessekreterare.

§ 4. Adjungeringar
Oscar Wiss adjungeras in med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 5. Val av justerare
Tilda Uddenstig valdes till justerare.

§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.

§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Inget kommittéråd har skett sen senaste styrelsemötet.

§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Adam (Ordf.): Varit på KU där vi fick mer information angående
alkoholpolicy, hur vi ska driva styret framåt och stöd från kåren. Håller
just nu på att sätta mig in i dispositionsavtalet och skrev på avtal med
kåren igår. Tragglar mig sakta men säkert igenom alkohollagen.
Sanna (Vice ordf.):
Fortsatt arbete med kommittéhelgen. Skickat ut anmälningsformulär
och haft lite överlämning med Oscar ensam. Även satt sista datum
idag för anmälan, för att kunna kolla mer över transport (buss) tur och
retur.
Andreas (Kassör):
Satt mig in i rutinerna kring iZettle, gjort min första utbetalning.
Mottagit bankkortet som saknades i förra leveransen, nu är det
komplett. Har varit på Kassörsekonomiforum (leds av kårens vice
ordförande Sten Li där kassörer från Chalmers olika sektioner
diskuterar ekonomi och utbyter idéer, kvällens teman var budgetering
och överlämning) Har tagit fram ett förslag på mappstruktur för
sektionens
filer,
för
att
underlätta
kommunikation,
informationsspridning och överlämning. Ska träffa samtliga
kommittékassörer söndag 3:e feb.
Ella (Kommunikatör):
Första PR-mötet i tisdags. Adam van Hoewijk var med och informerade
om GDPR och om i-chalmers.se.
Adam (IT-ans.):

Läst på om GDPR, var med på pr möte för att informera om det samt
hemsidan. Gett alla kommittéer nya mailadresser samt drive konton,
arbetat med hemsidan där jag bland annat gett BalK en egen sida.
Robert (Arbetsmarknadsans.):
Linus (Soc. ans.):
Löst all access rörande soprum, uppställning av dörrar på Bondgatan
samt Vasa A. Resterande access ska även vara färdig så fort läsarna
byts ut. Var runt på kommittéerna månadsmöten och förklarade min
roll. Bokat Vasa A för sektionsmöte.
Malin (SAMO):
Varit på möte med nya SAMO och Sociala enhetens ordförande och
fått tydligare överblick av vilka uppgifter som ingår centralt.
Studentbarometern kommer ut nästa vecka och kommer jobba mycket
för att få folk att svara.
Daniela (SNI): Haft min överlämning och ska ha första mötet med SNI
2019 i veckan. Utbildningsutskott möte till veckan, Åke velat ha info om
fysik 1 för eventuellt strukturera om kursen. Nästa event är coffee
break.
Tilda (Alumni): Väntar fortfarande på överlämning men har börjat
strukturera upp vad som skall göras under året. Ska på möte om
mastermottagning nästa vecka.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 Sektionsmöte:
Planering inför vårmöte #1. Dagordningen ska bestämmas för att
kunna skickas ut till sektionens medlemmar. Punkter som ska tas upp
är budgeten, RustIs fyllnadsval och Styrets verksamhetsplan.
Resten av vårmöte kommer planeras i eftermiddag.
§ 8.2 Rustis fyllnadsval:
RustI har hittills inte hittat någon på sektionen som är intresserad att
gå med i kommittéen.
RustI tyckte att pubrundan funkade bra men om det varit ett högre tryck
så hade det blivit problematiskt. RustI tycker att resten av
verksamheten fungerar bra arbetsmässigt för de nuvarande
medlemmarna.
Ett fyllnadsval kommer ske under vårmöte #1.

§ 8.3 Alkoholpolicy:
Kåren kommer uppdatera sin alkoholpolicy och förtydliga den.
Informationen kommer gå ut till alla styrelser och alla kommittéer. Den
kommer skickas ut inom de närmsta 5 veckorna.
§ 8.4 Uppdatering av policy angående bilder:
Policy angående bilder har inte uppdaterats sedan 2014, vilken säger
att IQriren bland annat skall kunna få gratisbiljetter. Denna policy
måste ses över.
Även policys kring kommittéers användning av deras sociala medier,
bland annat instagram ska ses över.
Till nästa möte ska de granskas närmare och en uppdatering ska
presenteras.

§ 9 Övriga punkter
Inga övriga punkter.

§ 10. Att ta upp på nästa möte
Uppföljning av policy angående bilder.

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 13:10
Vid protokollet

Justerare

____________________________
Ella Karlsson

____________________________
Tilda Uddenstig

