Styrelsemöte #7, VT 2019
Tid: O
 nsdag 6:e mars, kl 12:00
Plats: S
 tyrelserummet
Närvarande:
Andréas Löfgren
Sanna Dahlqvist
Malin Rydén
Tilda Uddenstig
Ella Karlsson
Robert Sjövall
Daniela Paulsson
Linus van Ginhoven
§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12:05
§ 2. Val av mötesordförande
Sanna Dahlqvist valdes in som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ella Karlsson valdes in som mötessekreterare.
§ 4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§ 5. Val av justerare
Daniela Paulsson valdes till justerare.
§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.

§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Pratade kring kommittéernas senaste arrangemang, de flesta börjar få det lite
lugnare nu. IQrirens förväntas släppa en podd och ha ett tidningssläpp denna
veckan. Gjordes även en mindre utvärdering av kommittéråden och pratades
lite aspning, en diskussionspunkt som inte hanns med under
kommittéutbildning.
§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Adam (Ordf.): Inte närvarande på grund av sjukdom.
Sanna (Vice ordf.): Haft kommittéråd. Fått slutgiltiga fakturan från
Sjöviksgården och vidarebefodrat denna till Andreas.
Andreas (Kassör): Förhandlat ner priset för Excelkurs ihop med Daniela
så det ryms i nuvarande budget utan avsteg. Har haft gemensam
bokföringsträff med alla kassörer. Ska träffa IQriren för ekonomifrågor
i eftermiddag. Ska träffa ekonomiansvarig för Kandidatsittningen
imorgon. Ska träffa ekonomiansvarig för LIKA och I-konfen på tisdag.
Ella (Kommunikatör): Allmänt PR-jobb för externa parter och jobb med
våra kläder. Styrets sida till Nollmodulen måste vara inne senast 24/3
så en fotografering måste ske efter tröjorna är tillbaka från tryckeriet.
Adam (IT-ans.): I nte närvarande, men har fixat våran sida till IQriren.
Robert (Arbetsmarknadsans.):
● Gått igenom miljöpåverkan och förbättringsområden.
○ Undersöka om lunchlådor till lunchföreläsning. Exempelvis att få
Arojj Dii att fylla lunchlådor istället för sina plastlådor när man
gör en stor beställning.
○ Skall försöka framhäva miljösmarta val vid val av mat för
föreläsningar. Idag framhävs Thai, Sushi och Poké bowls som
“Mycket populära”, tanken är väl att försöka lägga till
“Miljösmart” eller liknande.
○ Kommer att försöka sluta med engångsartiklar såsom
plastbestick och köpa in träbestick. Kan betyda att vi behöver
lite mer förvaringsutrymme men tror inte att det blir några
problem.
○ I-Dagen slutar med sina kataloger. Stor kostnadsbesparing
(cirka 20 000 kr) samt mycket bra ur en miljösynvinkel.
● Bråkar lite med PwC gällande pris för case-event (11 000 kr). Tyvärr har
kontrakt redan signats för resterande av 2019 (case ej inkluderat),
samt att marknadsföring har “det bjudits” sen i oktober av okänd
anledning. Undersöker just nu ifall vi har legal rätt att riva och frysa ut i
PwC från sektionen för resten av 2019, ifall konflikten inte går att lösa.

Linus (Soc. ans.):
Varit på skyddsrond tillsammans med Malin. Gick bra, väldigt få
anmärkningar på lokalerna. Återigen lite accesser som tillkommit till
Bondgatan.
Malin (SAMO): Förberett och varit med på den fysiska skyddsronden i
måndags som upplevdes positiv med lyhörda representanter. Fick in
mycket åsikter från sektionen som togs upp under ronden. Hoppas på
tydliga förändringar nu.
Daniela (SNI): Kollat över excel-kurs priset tillsammans med Andreas
och lyckat reducera det till 8750 kr. Även kollat om det tidigare fanns
andra alternativ på retorikföreläsning, och den person/kurs som valdes
va den som var billigast och ändå mest spännande. Avtalet är även
redan påskrivet så det är nog inte så mycket alternativ än att bara köra
på detta. Var redan påskrivet förra mötet men det var inte känt då.
Tilda (Alumni): Fixat med tryckeriet för att försöka få kläderna tryckta
så snart som möjligt.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 SNIs budgetavsteg.
Även om Excelkursen har fått en sänkt pris till 8750 kr (från 20 000 kr) så
kommer SNI gå över deras budget. Retorikföreläsningen gick inte att
förhandla då avtalet redan var påskrivet. Mat till föreläsning har missats i
beräkningarna.
Allmänt så går det att justera en budget under året.
Fråga: Hur många kom på föreläsningen förra året?
Det var ingen förra året så finns inga siffror på det. Kanske därför även
budgeten inte riktigt stämt ihop.
SNI räknar med att cirka 80-100 personer kommer dyka upp. En maträtt
brukar kosta runt 70 kr. De maträtter som var i tanken var sallader från Beets
eller Holy Greens som kostar runt 85 kr.
När budgeten redan är spräckt kan det vara bättre att satsa på billigare
matalternativ. Många tror att själva föreläsningen kommer locka mer än typen
av mat.
I-Armar jobbar på olika kontrakt för att få bra priser på mat där kan SNI ta
hjälp av eventansvarig.

Fråga: Även om det inte var budget kan man ha med mat i föreläsningsdelen
av budgeten?
Ja då alla kostnader ska vara inräknade där.
Daniela vill yrka på avsteg i budgeten för att kunna bjuda på mat.
Fråga: När Viktoria Westerberg kommer och föreläser vem betalar då?
I detta fall så är det Ola Hultkrantz som har styrt upp föreläsningen.
Fråga: Hur mycket ska det läggas på mat under föreläsning?
Det beror på hur många som kommer komma, men målet är att gå över
budget så lite som möjligt.
Andréas föreslår cirka 2000-3000 kr till mat. Det räknas också på att cirka 80
personer kommer och med en styckkostnad på 50 kr blir det totalt 4000 kr.
Om ett avsteg från budget på 4000 kr kan det tas från antingen framtida
äskningar eller från Styrets budget. Om den uppskattade budgeten inte håller,
nu speciellt då SNI:s budget inte var grundad på tidigare år, så föreslår
Andréas att det är kan vara rimligt att ta från framtida äskningar.
I SNI:s instruktioner så står det inget om att de ska hålla i föreläsningar och
därför ses det som en utökning och är då rimligt att göra det till en äskning.
SNI ska undersöka vad det finns för möjligheter för olika maträtter och ska
återkomma nästa vecka med en äskning.

§ 8.2 Fyllnadsval RustI
Inga nomineringar har kommit
självnomineringar under mötet.

in

från

valberedningen

och

inga

Sanna och Linus ska undersöka hur det ska gå vidare.
Revisorerna ska frågas då de har koll på RustI:s verksamhetsplan.
RustI:s instruktioner som i så fall inte kommer uppfyllas kommer läggas på
Styret. I samtal med RustI så är sektionens merch det som de själva kommer
nedprioritera i fallet att de inte blir en fulltalig kommittée.
Problemet angående att vara färre under pubgrillar tas upp. Det kan lösas
med puffar men det även ta ett tag att få upp arbetsrytmen.

Sanna och Linus ska kolla med sektionens revisorer och med RustI för att se
hur deras verksamhet ska lösas.
§ 8.3 Roberts punkt om I-Dagens profilkläder
Profilkläder för I-Dagen, en kavaj per person. De undrar om det är okej att
lägga in i deras budget. Det som det är räknat på är 800 kr/person, 8st
personer.
Projektledare för I-Dagen har tagit upp att de vill ha en professionell image
och att de kommer användas både på bilder på hemsidan och under själva
dagen.
Fråga: Är det alltid lika många i projektgruppen? Skulle man kunna köpa in
kavajer som går i arv?
Fråga om passform är svårt att få ihop när det gäller kavajer till olika
personer. I-Armar köper in nya kavajer varje år.
Fråga: LIKA är en projektgrupp och har profilkläder, hur har detta gått till?
De har äskat för det och fått beviljat 1800 kr för att de även kunde gå i arv. I
detta fall har de unisex t-shirts och det är något som de flesta kan använda.
Andréas framför att sektionen lägger väldigt mycket pengar på kläder redan.
Det behövs inte en kavaj för att se professionella.
Robert föreslår att en kavaj kan subventioneras från Styret och att de kan få
cirka 300 kr/person då den sektionsnyttan I-Dagen har är väldigt stor.
Fråga: Är det okej att lägga in profilkläder i budgeten?
Det bordes ta upp med Christopher Westberg för att kolla om det klassas som
intern konsumtion och hur det gäller med kommittéer/projektgrupper.

§ 9 Övriga punkter
Inga övriga punkter.

§ 10. Att ta upp på nästa möte

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 13:11

Vid protokollet

Justerare

____________________________
Ella Karlsson

____________________________
Daniela Paulsson

