Styrelsemöte #8, VT 2019
Tid: O
 nsdag 13:e mars, kl 12:00
Plats: S
 tyrelserummet
Närvarande:
Adam Ingemarsson
Adam van Hoewijk
Sanna Dahlqvist
Malin Rydén
Tilda Uddenstig
Ella Karlsson
Robert Sjövall
Daniela Paulsson
Linus van Ginhoven
§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12:09
§ 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
Adam Ingemarsson 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.): Inte gjort så mycket på grund av sjukdom hela förra
veckan och nu pluggar inför tentorna. Skrivit massa mail till Erik
Eliasson om dispositionsavtalet för att det ska komma i god tid och
bokat sal till phadder lunch, för information och påskrivning av avtal.
Sanna (Vice ordf.):
Pratat med några ifrån drIkk inför Bondhelgen tillsammans med Linus.
Tyvärr har de inte fått in så många puffar till torsdagen (ute i bastun)
och det diskuterades om detta skulle lösas.
Åtgärder som
diskuterades var att be kommittéer både på I och utanför att hjälpa till
men också kompisgäng i de olika årskurserna. Som tack för hjälpen
skulle då puffarna få andra delar av helgen betald eller annan
ersättning.
Andreas (Kassör): Närvarar ej. Har träffat Johanna Lindén (vice ordf.,
tillika ekonomiansvarig i IQriren) för att prata om betalningar och
kvittoutlägg. Har träffat Nicole Stengård Tamm (Projektledare
I-Konferensen) för en genomgång av I-Konferensens budgetutfall och
de in- och utbetalningar som återstår. Total budget för I-konferensen
var ca 74 000 kr och total kostnad för vår sektion var ca 10 000 kr.
Ligger efter i kontorsarbetet, skriver tenta 20e mars och kommer inte
komma tillbaka i fas innan detta, försöker hålla det vitala på plats ändå.
Ella (Kommunikatör): B
 okat in I-Bild för Styret-fotografering.
Adam (IT-ans.): Gjort mindre underhålls uppgifter på den nuvarande
hemsidan, men har även börjat arbetet på den nya. Överväger
fortfarande på hur den skall funka så tar gärna feedback på det
Robert (Arbetsmarknadsans.): Pilotprojekt med rekrytering på gång
med ett mindre företag. Liten summa för anonym reklam, samlar in
intressenters CVn och skickar över. Vid en eventuell anställning så
betalas ytterligare en större summa.
Linus (Soc. ans.):
Återigen löst accesser, lämnat styrelsetröjorna på tryck samt
behandlat diverse lokalfrågor. Möte med drIkk tillsammans med Sanna.
Malin (SAMO): Väntar på svar från studentbarometern och börjar
planera när välmåendeenkäten från I-konfen ska skickas ut.
Daniela (SNI): Hade möte med ledningen, kollade bland annat över
digitalisera Operation Management, men tyvärr inte möjligt. Äskningen

om maten till retorikföreläsningen kommer efter tentorna.
Tilda (Alumni): Börjat fundera på interna mentorskapsprogrammet för
att kunna söka mottagningsevent.
§ 8. Dagens punkter
§8.1 Äskning från INollK: Bussresa till Overalla
INollK äskar 2000 kr för att täcka en del av kostnaden för en bussresa till och
från Härryda-Bastun i samband med Overalla, en sittning för alla
kommittéaktiva som är med i INollKs intruktioner. Den ekonomiska policyn
påbjuder specifikt 2000 kr per buss till Härryda-Bastun.
Enligt ekonomiska policyn så måste evenemanget vara öppet för alla
sektionsmedlemmar vilket Overalla inte är.
Sektionsnyttan kan ändå ses då det ökar kommittéernas engagemang, vilka är
de som anordnar evenemang för resten av sektionens medlemmar.
Fråga: Hur var det förra året?
INollK skickade inte in en äskning förra året.
De nämner kostnader för ljud och ljus som de skulle kunna låna från isex.
Förra året så lånade de från lob och de gick in i deras budget.
Att hålla i en sittning för sektionens kommittéer ligger med i INollKs
instruktioner och det får inte äskas för något som ligger i en kommittéers
instruktioner utan ska var med i budgeten.
Mötet ålägger presidiet att ta beslut om äskningen efter diskussion med
sektionskassör och INollK.
§ 9 Övriga punkter
Inga övriga punkter.

§ 10. Att ta upp på nästa möte
Bestämma arrangemang till mottagningen.
§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 12:56

Vid protokollet

Justerare

____________________________
Ella Karlsson

____________________________
Adam Ingemarsson

