Styrelsemöte #4, VT 2019
Tid: O
 nsdag 13: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
Daniela Paulsson

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12:06
§ 2. Val av mötesordförande
Adam Ingemarsson valdes in som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ella Karlsson valdes in som mötessekreterare.
§ 4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§ 5. Val av justerare

Linus van Ginhoven valdes till justerare.

§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Har inte varit något kommittéråd.

§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Adam (Ordf.): Skrivit prov i måndags för alkoholtillståndet och kan nu
ta tag i dispositionsavtalet och söka alkoholtillstånd. Har legat sjuk
hemma nu i två dagar men känner mig på bättringsvägen nu. Missade
därför KU i måndags på grund av det.
Sanna (Vice ordf.):
Färdigställt ett utkast av schemat för kommittéhelgen tillsammans
med Linus. Haft ytterligare överlämning med Oscar samt tillsammans
med Linus och Anton.
Andreas (Kassör): Sektionsbilen försvann under helgen, jag hade efter
det möte med RustI, det framkom att bilen inte hade återlämnats utan
istället “kompisutlånats” av en sektionsmedlem vilket är problematiskt
både juridiskt och ekonomiskt, samt försvårar för -19’s arbete. På
mötet pratade vi även om situationen med deras underbemanning, min
uppfattning var att RustI har uttömt sina försök till nyrekrytering och
räknar med att bli underbemannade jämfört med -18, vid diskussion om
hur de ska kunna uppfylla sina åtaganden framkom att “inköp och
försäljning av sektionskläder samt annat profilmaterial” (instruktion
2.3) troligen prioriteras lägre än de andra instruktionerna vid
tidskonflikt.
Min arbetsbelastning är nu över hållbar gräns. Utöver betalningar,
fakturor, bokföring och bokföringsträning så får jag 1-3 nya “random
cases” per dag i form av facebookmeddelanden som kräver mycket
energi. Detta ingår delvis i min roll och det är troligt att belastningen
kommer sjunka undan när både kommittéerna och jag själv inte längre
är nya på våra poster. I dagsläget kommer jag dock försöka delegera
mer, ta på mig mindre samt förbehåller mig en längre svarstid.

Ella (Kommunikatör): G
 jort en presentation till Sektionsmötet.

Adam (IT-ans.): Fått mail kontakt med it ansvarig hos kåren för bytet
från horde till Gsuite. Börjat spåna på lite guider som kan vara bra att
ha får kommitteer samt styrelsemedlemmar inför det.
Robert (Arbetsmarknadsans.):
Arbetar med att utveckla och standardisera avtalen gällande design,
avtalstid samt när dem skall förnyas. Har fått en ny prislista från
I-Armar18. Undersöker just nu lite sponsmöjligheter. Stenströms kunde
ej bistå med några Profilkläder av någon typ, men konversationer om
spons till balen fortgår och BalK blandas in snart.
Linus (Soc. ans.):
Fortsatt dialog med drifttekniker gällande låsanordningarna på Bond.
Jobbat på det sista med accesserna, haft överlämning samt planerat
kommittéutbildningen med Sanna.
Malin (SAMO): Börjat planera för en föreläsning med Viktoria
Westerberg som Ola kommer sponsra där hon kommer prata kring
hennes erfarenheter om stress och jobbval.
Daniela (SNI): UU (utbildningsutskottet) möte förra veckan, Coffee
break i tisdags gick sådär, pluggfrukost på torsdag nästa vecka, bokat
kursmöte med ledningen i slutet av läsperioden. Kontaktat Learnesy för
excelkurs, fått ett förslag på 150 platser på en grundkurs och två olika
fortsättningskurser för en kostnad på 20 000 kr. Börjat jobba och stött
på problem med schemat, kan därför hända att jag inte kan delta vissa
styrelsemöten då vi har endel utbildningar över onsdag lunch.
Tilda (Alumni): Varit på möte med VO, VSO, representanter från andra
sektioner samt CIRC om mastermottagning. Tänkte ta upp det mer
nedan för att få en plan på hur vi vill jobba med detta. Skulle varit
mentorskapsforum imorgon men blev tyvärr inställt.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 I-Qriren äskning:
Efter förra veckans styrelsemöte har IQriren skickat in en äskning för
InDesign. De äskar för tre licenser där sex personer kan använda programmet
samtidigt. Totala äskningen är på 4 752 kr.
IQriren har redan en stor budget 45 800 kr. Där ADL betalar ca 20 000 kr för att
få vara på baksidan
Sektionsnyttan ifrågasätts då det bara är licenser för IQriren. Kan var bättre
med en lösning där fler i sektionen skulle kunna nyttja.
De licenser de har äskat för är studentlicenser som egentligen inte är tillåtet

som organisation att använda. Den nuvarande licensen går snart ut. Den
licensen är inte heller med i deras stora äskning.
Det ifrågasätts om de alla 8 behöver använda InDesign samtidigt. Det
presenteras också att alla datorer i Samhällsbyggnadshuset har InDesign
tillgängligt.
Frågan ställs om det här är den enda lösning och om det går att hitta en
annan lösning. Ett annat program, se över övriga kostnader eller se över
arbetssättet.
Det är oklart om vilka licenser som går ut och vilka förutsättningar det finns
på de olika licenser som Adobe erhåller. Det saknas kunskap och information
för att komma fram till den bästa lösningen.
Vi har 3 yrkanden:
1. Avslå äskning
2. Godkänna hela äskning
3. Godkännande av delar av äskningen - 1 licens för 1584 kr
Vi ställer först yrkande 1 mot 2 och gå vidare med yrkande 3 om yrkande 1
godkänns.
10 röster för yrkande 1
0 röster för yrkande 2
Vi ställer nu yrkande 1 mot 3
0 röster för yrkande 1
10 röster för yrkande 3
Yrkande 3 godkänns och IQriren beviljas en summa på 1584 kr till 1 licens för
Adobe InDesign.
§ 8.2 Info rörande isex sittning LP3
isex kommer inte att hålla en sittning denna läsperiod för
sektionsmedlemmarna eftersom de kommer att hjälpa till att hålla en sittning
under I-konferensen 21-24 februari. Detta innebär frånsteg från deras
instruktioner vilket styret godkänner.
LP3 är en ganska seg period i engagemanget på sektionen. Den senaste
Gasquen och puben var inte så välbesökt och det diskuteras hur
engagemanget kan ökas på sektionen.

§ 8.3 Mastermottagning
Möte i torsdags med de olika sektionerna på Chalmers där vissa håller i
mottagning/ inte håller mottagning för masterstudenter. Det ser i nuläget
väldigt olika ut kring mottagandet av masterstudenter.
Kåren är intresserad av att öka detta engagemang och har lagt fram ett
förslag där en dag för masterstudenter ska införas.
Det ska införas en dag efter mottagningen som är för masterstudenter. Om
detta går igenom innebär det att varje sektion håller i ett evenemang för deras
masterstudenter, och att alla sektioner gör detta samma dag. Dagen är ett
samarbete med CIRC.
Styret är intresserad av att engagera masterstudenter mer i
sektionsverksamheten så detta ses som något positivt.
Frågan ställs också hur I-sektionen skulle kunna utveckla sitt arbete med
masterstudenter. En projektgrupp skulle kunna tillsättas till detta.
En intressekoll om det finns personer på sektionen som är intresserade av att
delta i denna projektgrupp skulle kunna göras. Frågan ställs om det skulle
finnas intresserad personer då inte alla existerade kommittéer har fyllt sina
platser.
Tidigare sittande i QQ7 höll i sittningar för masterstudenter där mat caterades
och maten betalades av programmet. Det skulle även kunna gå att lägga till
dessa evenemang på de kommittéer vi har för nuvarande.
Styret ska kolla hur intresset ser ut både bland sittande kommittéer och
resten av sektionen.
§ 9 Övriga punkter
Bondgatan behöver en rejäl städning. Det planeras in en städdag på Bond den
18e februari.

§ 10. Att ta upp på nästa möte
Utvärdera kommittéhelgen

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 13.29

Vid protokollet

Justerare

____________________________
Ella Karlsson

____________________________
Linus van Ginhoven

