Styrelsemöte #3, VT 2019
Tid: O
 nsdag 6:e februari, 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
Robert Sjövall
I-Qriren:
Jacob Cahn
Agnes Oskarsson
Hanna Schér
Johanna Lindén
Fredric Furborg (husansvarig)
§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12:03
§ 2. Val av mötesordförande
Adam Ingemarsson valdes in som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ella Karlsson valdes in som mötessekreterare.

§ 4. Adjungeringar
Jacob Cahn, Agnes Oskarsson, Hanna Schér, Johanna Lindén och Fredric
Furborg adjungeras in med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 5. Val av justerare
Adam Van Hoewijk valdes till justerare.

§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Både Adam Ingemarsson och Adam van Hoewijk deltog på veckans
kommittéråd. Det informerades om GDPR och fördes en diskussion
kring städningen av Bondgatan. Det allmänna läget hos kommittéerna
är bra just nu. Det har även informerats om de nya accesserna.

§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Adam (Ordf.): Jag var med på kommittérådet igår vilket var roligt.
Fortsätter att plugga på tillståndsprovet vilket börja kännas bra,
behöver uppgifter på alla för att skicka till VO nu. Håller på att försöka
förlänga dispositionsavtalet till 3-5 år i stället vilket kommer underlätta
drastiskt.
Sanna (Vice ordf.):
Haft möte med nöjeslivsutskottet och även kommittéråd tillsammans
med Linus. Därefter fortsatt arbete med kommittéehelgen där anmälan
nu är stängd, vi ser ut att blir ca: 60 stycken. Bokat buss (58 platser)
som kommer avgå från Vasa fredag 15:10 och tillbaka 12:30 även
anmält sektionsbilen som bokad. Skall börja planera helgen i detalj
med Linus.
Andreas (Kassör):
Har gått igenom den färdiga budgeten med Carl som han kommer
lägga fram på sektionsmötet. Har träffat alla kassörer och introducerat
våra system och bokföring samt pratat om kassörsrollen i grupp. Har
träffat I-Bild och uppdaterat deras Drive samt pratat lite om kommittén
för att jag ska begripa bättre. Har betalat ut iZettle-försäljningar, betalat
fakturor, fortsatt med bokföring.
Ella (Kommunikatör):

Skrivit kallelse till Vårmöte #1. Haft uppsamlingsmöte med de
PR-ansvariga som inte kunde närvara förra gången. Även skickat ut
andra I-mailet. Har jobbat med Malin för att uppdatera policy angående
bilder
Adam (IT-ans.):
Haft problem med hemsidan och behövt göra nya sidor till många av
kommitteerna då det inte gått att redigera. Har hjälpt
kommittémedlemmar att komma igång med sina mail adresser. Varit
med på kommitteråd och informerat om GDPR och vad kommittéer bör
göra.
Robert (Arbetsmarknadsans.):
Kommer ej att närvara vid Överlämningen ikväll. Workshop ikväll med
I-Armar18 för att slutföra den sista överlämningen.
ArmU mötet (arbetsmarknadsutskottet)- avtal med promotion kommer
att nekas tillsvidare.
Linus (Soc. ans.):
Löst det sista med accesserna, förhoppningsvis klart. Stängt av det
pipande ljudet från de nya låsen. Försöker fixa externt pubkort samt
fixa ett möte med lokalvårdschefen.
Malin (SAMO): Var på SU-möte (Sociala Utskottet). Diskuterade mycket
kring Studentbarometern som kommer ut idag onsdag! Lägger mycket
fokus på att få folk att svara, tävling som morot?
Välmående-föreläsning finns som förslag från Johanna SAMO 2018
tillsammans med institutionen. Har jobbat med Ella med uppdatering
om policy.
Daniela (SNI): Var på första UU-mötet (utbildningsutskottet).
Diskuterade bl.a. den obligatoriska tentamensanmälan.
Kontaktat Learnesy för en ny grundkurs i Excel i vår igen samt om en
eventuell fortsättningskurs. Tanken är att lägga den vid en bättre
tidpunkt, dvs. direkt efter tentorna nu i LP 3.
En retorikföreläsning är även på gång, hittat en intressant föreläsare
och ska boka in datum och kolla på olika lunchmöjligheter.
Satt datum för första coffee-breaket (12/2) och pluggfrukosten (21/2).
Tilda (Alumni): Hade överlämning igår och har därför nu bättre koll på
vad som ska göras. Ska kolla upp hur det funkar med att kontakta
alumner till mentorskapsprogram och annat då vi inte har
kontaktuppgifterna själva utan det går genom Chalmers. Planer på att
återinföra en alumnigrupp igen.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 Policy angående bildhantering:

Policy angående bilder har inte uppdaterats sedan 2014 och innehåller rutiner
som inte sker längre.
Ett nytt förslag till ändring av policyn har skrivits, där hanteringen av
dokumentering och vilka som ska ha rätt till subventionerade biljetter till
evenemang har ändrats.
Policyn är inte färdig än och diskussion kring hur mycket en biljett ska
subventioneras pågår fortfarande. Fler förslag ska tas upp.
§ 8.2 I-Qriren kommer och talar:
I-Qriren som skriver sektionstidningen har bara två licenser till InDesign vilket
försvårar deras arbetsgång. I InDesign designas alla deras sidor till tidningen
och är därför ett väldigt viktigt program för I-Qriren.
I-Qriren önskar därför att få fler licenser så att alla kan jobba i programmet på
sin dator samtidigt.
Adam Liljenberg tog upp förra året att det finns ett bättre program som är
gratis och öppen för alla. Diskussion i I-Qriren har lett fram till att InDesign är
bättre och mer rätt för deras ändamål. Gratisprogrammet har inte lika många
funktioner och utseendet på I-Qrirens tidning kommer inte hålla samma
standard.
Det tas upp att även I-Bild inte får några licenser för att använda Lightroom,
vilket är ett program som I-Bild använder vid redigering av alla deras bilder.
Möjligheten att ha ett studentkonto för InDesign, Photoshop m.m. där flera
licenser ingår diskuteras. Då skulle de personer som behöver skulle få
licenser, där I-Qriren, I-Bild och PR-ansvarig skulle ha tillgång till dessa.
INollk har ä
 ven äskat för Creative Cloud.
Fråga: Behöver alla 8 i I-Qriren sitta i InDesign samtidigt?
Arbetsgången är inte bestämd än men I-Qriren skall sitta tillsammans och
arbeta idag och i nuläget känner medlemmarna att det inte är rimligt att bara
2 personer skall ha licenser.
För att kunna göra ett beslut så behövs en äskning läggas fram där alla
detaljer och priser är med. Förslagsvis så kan I-Qriren och I-Bild gå
tillsammans för att göra en äskning där allas licenser ingår.
I-Qriren förklarar också att det är bråttom då tidningen ska släppas denna

läsperioden. En äskning kan behandlas på nästa styrelsemöte.
§ 8.2 Allmän uppdatering av utseendet på våra policys:
Efter genomgång av sektionens policys så har de flesta policys inte en
sammanhängande struktur och där innehållet kan gå emot varandra.
Ett mål för året är att kolla igenom alla policys för att de ska vara enligt
samma struktur, vara lättförståeliga och innehålla korrekt information.
§ 8.3 Äskning från isex:
isex har äskat för SUS-utbildning, kommittéekläder och kickoff.
Det har tidigare kommit in en storäskning från isex-18 där detta har ingått. Det
kan ha skett en förvirring och det behöver undersökas närmare.
isex har 10 800 kr i sin kassa och därför anses de inte få mer pengar för
dessa saker.
De kommittéer som inte har en egen kassa kan äska för dessa saker.
Adam Ingemarsson anses som jävig i frågan och får inte rösta.
Yrkande 1: godkänna äskningen
Yrkande 2: avslå äskningen
0 röstar för yrkande 1.
8 röstar för yrkande 2.
isexs äskning avslås.

§ 8.4 Äskning från LIKA:
Vill äska för ett externt evenemang Speak Up som pågår under Chalmers
nästa vecka. De ska delta i invigningen med en fiskdamm där deltagarna ska
fiska upp påståenden kopplade till Speak Ups tema tillsammans med en
godispåse.
LIKA äskar därför 250 kr till material till fiskdammen.
LIKA är en ny förening med en liten budget och kan därför behöva stöd. Även
fast det inte är ett evenmang på sektionen så kan sektionsmedlemmar delta
då evenemanget pågår på Chalmers. Finns också sektionsnytta med att de

nätverkar i ett externt evenemang för att få in mer kunskap utifrån.
Yrkande 1: godkänna äskningen på 250 kr.
Yrkande 2: avslå äskningen på 250 kr
9 röstar för yrkande 1
0 röstar för yrkande 2
Äskningen på 250 kr för LIKA godkänns.

§ 9 Övriga punkter
Fredric Furborg från kårledningen var här och beskriver sin funktion för
sektionen. Fredric är sektionens kontakt i kårledningen och är här för att
stötta i de flesta ärendena. Finns också en kommunikationsavdelning där
material och hjälp för att förmedla information och hålla föreläsningar finns.
§ 10. Att ta upp på nästa möte
Motioner som eventuellt kommit in ska behandlas och allmän förberedning
för sektionsmötet.

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 13:16
Vid protokollet

Justerare

____________________________
Ella Karlsson

____________________________
Adam Van Hoewijk

