Styrelsemöte #5, VT 2019
Tid: O
 nsdag 20:e februari, kl 12:00
Plats: S
 tyrelserummet
Närvarande:
Adam Ingemarsson
Andréas Löfgren
Sanna Dahlqvist
Malin Rydén
Tilda Uddenstig
Ella Karlsson
Adam van Hoewijk
Robert Sjövall
Styret-18:
Thea Emilsson
Nicole Stengård Tamm
Anton Norlander
Oscar Wiss
§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12:07
§ 2. Val av mötesordförande
Adam Ingemarsson valdes in som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ella Karlsson valdes in som mötessekreterare.
§ 4. Adjungeringar
Thea Emilsson, Nicole Stengård Tamm, Anton Norlander och Oscar Wiss

adjungeras in med yttrande-, förslags- och närvarorätt.

§ 5. Val av justerare
Robert Sjövall valdes till justerare.

§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Alla kommittéer var inte representerade men mötet var bra. Diskussion
fördes kring rummen på Bondgatan, om kommittéhelgen och kring
marknadsföring av evenemangen.

§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Adam (Ordf.): Första delen av alla papper som ska in till
alkoholtillståndet har skickats och väntar nu på att dispositionsavtalet
ska skrivas klart så det kan skickas med också. Har kontakt med alla
sektionsordföranden inför I-konfen, med varierande svarsfrekvens.
Sanna (Vice ordf.):
Kommittéutbildningen förra helgen. Tyckte att det i det stora hela gick
bra och hoppas att kommittéerna fann det givande. Börjat arbetet med
att utvärdera helgen, skickat ut ett formulär där 17 har svarat ännu.
Även haft kommittéråd och ett möte med vSO om hur man ska
förbättra överlämningen kring Gasquen samt skrivit en engelsk
sammanfattning av Vårmöte #1.
Andreas (Kassör): Betalat fakturor, betalat ut stora äskningen och
allmän administration. Diverse kontakt med kommittékassörer. Träffat
IQriren för försök att köpa licens till programvara, det visar sig att
beloppet som äskats för inte stämmer och jag bads vänta med köpet
då de ville prata mer internt om programvara till sin podcast. Tidigare
verkar programvaror har lösts “ad hoc” utan egentlig plan vilket verkar
skapa förvirring och ineffektivitet. Planerar bokföringskväll preliminärt
4e eller 5e mars kl. 18:00.
Ella (Kommunikatör): Skrivit protokoll till Vårmöte #1. Skickat ut
I-mailet och skickat ut diverse PR-material för Chalmers Ventures.
Deltog i kommittéhelgen och kakutdelning för studentbarometern.
Adam (IT-ans.): Äntligen färdig med byte av mailsystem till google,
som är smidigare då kommittérna slipper flera användare, det är

dessutom gratis. Behöver bara se till att de funkar för alla nu. Även haft
fortsatt problem med uppdatering av hemsidan. Gjort logga till kläder.
Robert (Arbetsmarknadsans.): Interna förbättringsarbete fortgår,
företag vill börja planera mottagningen och flåsar några medlemmar i
nacken. Vissa upplever för hög arbetsbelastning just nu, positivt
bemött av gruppen plus att vikt har lagts vid att det är bra att säga
ifrån.
Varit i kontakt med CING (Chalmersska Ingenjörsföreningen). CING
driver ett pilotprojekt på Elektro berörande ett alumninätverk. Kan vara
av intresse för oss. Vidare inkoppling av Tilda kommer i senare skede.
Linus (Soc. ans.): Linus och Anton (soc. ans. 18), var och städade i
måndags med kommittéerna i köket och myshörnan. QQ7 ska slänga
de saker som står på Bondgatan idag. Lås till puben blev bytt igår så nu
går allting på kårkorten. Mattorna ställs på sin plats imorgon med
Benny.
Malin (SAMO): Fortsatt pusha för att folk ska svara på
studentbarometern, delat ut kakor, drog ihop en tävling för att höja
masterstudenternas svarsfrekvens och skrivit inledning till I-mailet.
Planerat in ett preliminärt datum för föreläsning med Viktoria
Westerberg 1 april.
Daniela (SNI): Jobbar, men inte hänt så mycket sedan sist. Bokar
retorikkursen och efter klartecken från Andréas så bokar vi även in
excel-kurserna. Next up är pluggfrukost imorgon, ses där!
Tilda (Alumni): Kollat med tryckerier om tryck på styrelsekläder.
Varit med på kommitéhelg och kakutdelningen.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 Informering om I-konfen:
Delar av Styrelsen 18 ger mer information om I-konfen.
Alla deltagande kommer vara med i gruppchatt för att kunna dela information
under helgen.
Styrelserummet bör städas innan helgen. Styrelsen ska fixa detta, men
framför allt hamnar ansvaret på Linus.
§ 8.2 Summera kommittéhelgen:
Kommittéerna presenterade sina verksamhetsplaner väl, bra att visa den för
resterande kommittéerna
Många nya bra idéer för kommittéerna i de punkterna som diskuterades.
Bra lokal för ändamålet men väldigt dyr. Det funderas över att redan nu boka
Härrydabastun för nästa år. Uppskattat att Erik Eliasson visar en annan del av

högskolan.
Det framförs att teambuildingnyttan kan fås genom annat sätt också, till
exempel att vara i skolans lokaler men hyra in konsulter.
Kommittéhelgen har oftast hamnat efter VSR, det önskas hamna innan men
det kan bli svårt då det är väldigt hektiskt schema under denna period.
Kul att hela styret var med, blev teambuildning även för styret!

§ 9 Övriga punkter
Inga övriga punkter.
§ 10. Att ta upp på nästa möte
Utvärdera I-konfen.

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 12:45
Vid protokollet

Justerare

____________________________
Ella Karlsson

____________________________
Robert Sjövall

