Styrelsemöte #6, VT 2019
Tid: O
 nsdag 27:e februari, kl 12:00
Plats: Styrelserummet
Närvarande:
Adam Ingemarsson
Andréas Löfgren
Sanna Dahlqvist
Malin Rydén
Tilda Uddenstig
Ella Karlsson
Adam van Hoewijk
Robert Sjövall
Daniela Paulsson
Styret 18:
Jacob Hellke
Oscar Wiss

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12:02
§ 2. Val av mötesordförande
Adam Ingemarsson valdes in som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ella Karlsson valdes in som mötessekreterare.
§ 4. Adjungeringar

Oscar Wiss och Jacob Hellke adjungeras in med yttrande-, förslags- och
närvarorätt.

§ 5. Val av justerare
Sanna Dahlqvist valdes till justerare.
§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Inget kommittéråd denna veckan.
§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Adam (Ordf.): Äntligen fått skickat in de flesta dokumenten till
kommunen så att utredningen om alkoholtillstånd har börjat. Behöver
fortfarande dispositionsavtalet men håller på att trycka på Erik Eliasson
om det. I-konfen var rolig men är lite sliten efter det, men är nu taggad
på de projekt som konfen gav.
Sanna (Vice ordf.):
I-konfen var intensiv men väldigt rolig, finns mycket att ta med sig
därifrån. Skickat ut en påminnelse på utvärderingen eftersom det var
alldeles för få som svarat. Nu är det 33 personer som svarat.
Var på NU-möte (nöjesutskott) i måndags där vi bland annat fick en
stor genomgång i hur gasquen fungerar vilket var kul.
Andreas (Kassör):
Trevligt och intensivt med i-konf. Kassörerna är fortfarande inte
rullande i den praktiska bokföringen och det är stressande. Det är dock
framsteg och växande ansvarskänsla hos flera av kommittékassörerna
så det är kul och det ger lite välbehövlig energi. Bokföringskväll är nu
spikat 5e mars även Carl Christensen och Christopher Westberg
kommer komma för stöd och insyn.
Äskningar under 3000 kr kommer framöver skötas så mycket som
möjligt av presidiet, i enighet med § 3.3 i reglementet. Det är värdefullt
att hela styret har inkluderats i alla äskningar fram tills nu, så att alla
fått erfarenhet av processen. Framöver kommer detta alltså inte
behöva ta tid från hela styrelsen, samt så kan äskande part få snabbare
handläggning.
Ella (Kommunikatör): I-konfen var väldigt kul och givande. Framställt
PR-material för RustIs fyllnadsval och gått igenom detta med

ordförande.
Adam (IT-ans.): Utöver I-konf så har jag gjort mindre underhållsarbete
med hemsida samt mail.
Robert (Arbetsmarknadsans.): Fortsatt arbete med att stötta internt, se
över förnyandet av kontrakt där det sker lite förändringar i år samt
börjat undersöka nya sätt att ta in feedback på. I-Armar kommer,
förhoppningsvis, att vara mer involverade både innan och efter ett
event/lunchföreläsning genom feedback på bl.a. tänkt och genomförd
presentation.
Närvarat på ArmU-möte (arbetsmarknadsutskottet) där lyftes tankarna
kring nya sätt att samla in feedback på. Mycket god respons.
Äntligen fått ordning på Drive samt mailadresserna.
Linus (Soc. ans.):
Städat bondgatan inför I-konfen. Sett till att allt skräp togs med till
tippen. Planerat accesskorts inlämning.
Malin (SAMO): Studentbarometern avslutades i fredags och vi slutade
på en svarsfrekvens på 43% på I, snyggt jobbat! Utöver I-konfen har det
börjats förbereda till skyddsronden som är på måndag, 4 mars. Var på
SU-möte (sociala utskottet) igår.
Daniela (SNI): Hade pluggfrukost förra veckan och det blev otroligt
lyckat. Sålde över 80 stycken. Coffee break kommer i nästa vecka. Har
bokat och fått offert för retorikföreläsningen, men blivit problematiskt
budgetmässigt med excel-kursen då retorikföreläsningen tog upp
större delen av budgeten. Tråkigt och vill väldigt gärna lösa detta på
något vis.
Tilda (Alumni): Kul det jag kunde vara med på I-konfen. Har inte gjort
så mycket annat sen sist.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 Information från institutionsråd:
Jacob Hellke som är representant från institutionsrådet och informerar om att
det är en ny vice prefekt Per Olof Arenäs. Han tycker det är mycket viktigt med
utbildning, vill att lärare på skolan ska fokusera mer på att förbättra
utbildningen och har arbetat med ETP - excellent teaching premier.
Institutionen har gått 5 miljoner plus, de tycker dock det är dåligt då de
egentligen ville gå 9 miljoner back. Totalt har de en omsättning på 220
miljoner kronor.
De satsar även på medarbetarhälsan. Du som student kan få jobba med
forskning och hjälpa dessa för att avlasta deras arbetsuppgifter.

De har också börjar arbeta mycket med jämställdhet så där kan man få tips.
§ 8.2 Val av ansvariga över I-Konfens projekt:
Efter I-konfen har det startats tre projekt; få bort plast från sektionen,
införande av sektionsoveraller och utveckling av LIKA.
Andréas, Adam van Hoewijk och Linus är intresserade att arbeta med
sektionsoveraller. Linus kommer vara huvudansvarig för det projektet. Först
ska det undersökas om det finns ett intresse. Om det så finns så ska ett
projekt startas där hjälp kan tas från andra sektioner men även
sektionsmedlemmar som tidigare har varit engagerade i denna diskussion.
Malin kommer vara delaktig i LIKA och kommer vara ansvarig för projektet att
utveckla vidare.
Adam Ingemarsson kommer vara ansvarig för projektet att få bort plast från
sektionen och att identifiera miljöpåverkan som I-sektionen har.
§ 8.3 Möjliga investeringar i sektionshemsidan:
IT-ansvarig vill förfina vår hemsida, i-chalmers.se. Efter diskussion med
IT-ansvarig från KTH så kom det fram att det kan vara väldigt komplicerat att
skriva kod själv men det finns mjukvara som kan vara till hjälp. Den kostar 900
kr.
Det finns en budget för 4000 kr till IT.
Cirka 100 personer går in på sidan per dag och det är det första som kommer
upp när en googling på industriell ekonomi kommer upp.
Ett arbete för att samla alla hemsidor, då isex, QQ7 och I-Armar har egna
hemsidor som alla kostar pengar borde också ingå i detta.
Eftersom det finns en budget för detta så tycker resten av styret att projektet
borde startas.
§ 8.4 Planerat budgetavsteg för SNI:
SNI kan få svårt att rymma en excel-utbildning i nuvarande budget.
Som följd av en utebliven föreläsning 2018 nyttjade SNI 25 000 kr mindre än
budgeterat. I allmänhet är argument av "fjolårskaraktär" av begränsad
relevans, dock förväntar sig Programansvarig att delar av det bidrag som
sektionen får skall spenderas på SNIs verksamhet.

En möjlig åtgärd vore att göra ett planerat budgetavsteg motsvarande en
andel av de 25 000 kr som inte spenderades av SNI 2018. Detta skulle dels
förbättra förutsättningarna för SNI -19 och dels kompensera för den lägre
aktiviteten i fjol inför Programansvarig.
Ett planerat budgetavsteg om 9 500 kr för SNI föreslås. Sektionskassören
bekräftar att detta inte äventyrar sektionens årsbudget.
Fråga: Var kommer de pengarna ifrån?
De 85 000 kr som är för löpande äskningar under året. Den är budgeterad
ganska högt.
Retorikföreläsningen skulle gå på 32 000 kr och Excelkursen 20 000 kr och i
SNI:s budget så har de 40 000 kr budgeterat för sådana utbildningar av deras
totala budget på 50 000 kr. Båda kurserna är uppskattade
Fråga: Vad är det som gör att retorikkursen kostar så mycket?
Det finns inget klart svar, det är en privatperson som har ett bra rykte.
Fråga: Har retorikkursen alltid legat kring det priset?
Har inga exakta siffror men summan låter inte orimlig.
Fråga: Finns det alternativ till retorikföreläsningen?
Det har kollats på alternativ men den här verkar mest intressant.
Fråga: Är det inte möjligt att göra ett samarbete med en föreläsare från GU?
De har valt den här föreläsaren då hon har ett väldigt bra rykte. Det är inte
heller säkert att det är billigare med något från GU.
Fråga: Finns det tid att undersöka detta vidare till nästa onsdag?
Enligt offerten så är det möjligt. Då kan fler alternativ undersökas, om det går
att göra det billigare och lika bra.
Fråga: Hur ser det ut med mat på föreläsningen?
Det ligger inte inne i budgeten men tanken är att ha mat för att locka fler
personer.
Daniela ska kolla på det mer och återkomma till nästa vecka.
Beslutet bordläggs till nästa möte.

§ 8.5 Äskning från iQriren, Creative Cloud till podcasts:
IQriren äskar pengar för att producera ungefär 6 st podcasts. De vill använda
programmet Adobe Audition och äskar därför 2 328 kr för en Creative
Cloud-licens som dessutom skulle underlätta deras tidningsproduktion. På
grund av Adobes prissättningsmodell är det inte lönt att köpa endast 1
program.
Apple Garageband finns som gratisalternativ och lämpar sig väl för
podcastproduktion. InDesign och annan programvara för tidningsproduktion
finns som tidigare förankrat i Samhällsbyggnad.
Medlemmar i styrelsen som har erfarenhet av att spela in och redigera poddar
tycker att de gratisprogram som finns fungerar väldigt bra.
Två yrkanden som ställs mot varandra:
Yrkande 1 - godkänna äskningen i sin helhet.
Yrkande 2 - avslå äskningen i sin helhet.
0 röster för yrkande 1.
9 röster för yrkande 2.
Yrkande 1 bifalls, äskningen avslås.
§ 8.6 Äskning från drIkk, 5 bussar till och från Härrydabastun:
DrIkk äskar pengar för 5 st bussar som ska transportera ca 250 deltagare
under Bondhelgen tur och retur till Härryda-bastun. Den ekonomiska policyn
påbjuder specifikt 2000 kr per buss till Härryda-bastun och detta togs i
beaktande när drIkk gjorde sin stora äskning, de har alltså inte redan fått
pengar till detta.
Den totala kostnaden för bussarna är ca 18 000 kr och drIkk äskar 10 000 kr
till fem bussar.
Uppgifter om hur stor andel av bussåkarna som är sektionsmedlemmar
respektive utomsocknes medmännskor finns inte att tillgå.
Fråga: Var det samma förra året?
Förra året godkände det en summa på 8000 kr för fyra bussar då de antog att
cirka 50% var medlemmar från sektionen.
Ett av de enda evenemangen på Chalmers där det bjuds in andra skolor och

kan vara sektionsnytta ändå då det skapar bra kontakter med andra skolor.
Alla evenemang på sektionen är begränsade men Bondhelgen är öppen för
alla.
Adam yrkar på att bevilja 6000 kr. Då det inte bara medlemmar från sektionen
som kommer sitta på bussen.

Två yrkande ställs mot varandra:
Yrkande 1 - godkänna hela/del av äskningen.
Yrkande 2 - avslå hela äskningen.
9 röstar på yrkande 1.
0 röstar på yrkande 2.
Vi ställer nu frågan hur stor del av äskningen ska godkännas.
Yrkande 1 - godkänna hela äskningen på 10 000 kr.
Yrkande 2 - godkänna del av äskningen, 6000 kr.
8 röstar på yrkande 1.
1 röstar på yrkande 2.
Den totala äskningen på 10 000 kr till 5 bussar under Bondhelgen godkänns.
§ 8.7 Äskning från drIkk, frack till fanbärare:
DrIkk äskar 1000 kr för 1 frack till fanbäraren för att denne ska vara extra fin
när denne bär sektionsfanan, och att det inte är rimligt att detta ska betalas
privat. Den totala kostnaden för en vanlig frack är ungefär 3000 kr.
Av äskningstexten att döma verkar det finnas en uppfattning att högtidsdräkt
är ett krav reglerat i sektionens styrdokument, så är inte fallet. Frack går heller
inte in under det som i den ekonomiska policyn kallas arbetskläder.
Fanbärare är aktiv på mer än bara sektionsmötet, kåren håller bland annat
aktivitet för fanbäraren. Andreás fick dessa tillfällen till 8 gånger per år.
Diskussion uppkommer om att det inte är ett krav på att fanbäraren bär frack.
Förslagsvis skulle man här kunna nyttja sina arbetskläder i form av kavajer.
Förra året så diskuterades det även behovet av en fanbärare och dess
funktion.

Två yrkanden ställs mot varandra:
Yrkande 1 - godkänna äskningen.
Yrkande 2 - avslå äskningen.
0 röster på yrkande 1.
9 röster på yrkande 2.
Yrkande 2 godkänns och äskningen för en frack till fanbäraren avslås.

§ 9 Övriga punkter
Styrelsen och I-Armar behöver städa i ordning styrelserummet inför
skyddsronden.

§ 10. Att ta upp på nästa möte
§ 10.1 Rensa Driven på irrelevanta dokument och strukturera upp
§ 10.2 SNIs budget avsteg.

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 13:19
Vid protokollet

Justerare

____________________________
Ella Karlsson

____________________________
Sanna Dahlqvist

