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§1

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Jonathan.

Närvarande
Emelie Bylin
Jonathan Fenelius
Ellinor Englundh
Ina Gryting
Petter Tillberg
William Lundström
Victor Wetterlind
Daniel Frisén

§2

Sekreterare
Emelie Bylin

§3

Protokolljusterare
Victor Wetterlind väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i föredragningslistan.

§5

Protokoll
5.1

Föreningsstyrelse, föregående protokoll, bilaga(tidigare utskickad)
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av protokolljusterare
samt ordförande.
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§6

Information
6.1

Kåren informerar
Daniel Friseén som är studentkårens nya ordförande är med på mötet för att berätta
lite om studentkåren samt hur det fungerar med sektioner. Studentkåren har en
fullmäktige som betsår av studenter och det är de som bestämmer vad kåren ska
arbeta med. Just nu arbetar kåren med att få ihop sektioner inom olika områden på
skolan för att hela universitetets program ska få en bättre sammanhållning.
Sektionerna har ingenting att göra med vilken förening man tillhör utan handlar om
vad man läser för program. Det ska endast finnas 4 sektioner och vi som läser till
ingenjörer kommer delta i den Tekniska sektionen tillsammans med många andra.
Sektionerna ska underlätta kommunikationen mellan programmen och studentkåren.
Dels för att kåren känner att de har dålig koll på vad som händer i 21- huset och dels
för att vi ska få en bättre förståelse av hur andra utbildningar ser ut på universitetet.
Vi inom den tekniska sektionen kan då få vara med och förändra och påverka frågor
som berör oss, många vill t.ex. ha fler datasalar i 21an. Det kommer finnas olika
poster inom sektionerna som fungerar ungefär som en förening. Hur posterna ska
fördelas är ännu inte klarlagt men det kan de ha att göra med föreningarnas styrelse
ändå. Man skulle kunna skicka en representant från varje förening men det återstår
att se.
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6.2

Ordföranden informerar, muntlig rapport
Runt den 1 februari kan vi flytta våra saker till vårt nya förråd. Det är ännu inte
bestämt hur förråden ska delas upp men mer information kommer.
Om sektionerna blir av skulle det kunna tillkomma en ny post som sektionsansvarig
inom styrelsen som kan blandas in med en annan mindre roll i styrelsen.
Om man inte är medlem i studentkåren kommer man inte in på kårhuset. Det kostar
då 75 kr för ett gästlegitimation till kåren som sträcker sig över en termin.

6.3

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Eftersom att intresset verkar vara så högt vill man öka möjligheten att vara
utbytesstudent. Inom vår utbildning är det svårt att hinna med på bara 3 år men det är
något som många vill göra något åt.
Läroplattformen It’slearning kommer bytas ut till en annan plattform men är oklart
vilken och när det kommer att hända. Även kursresultat kommer visas i ett annat
program så småningom.
Information från PR-utskottet
Ingen ny information.
Information från webbansvarig
Ingen ny information.
Information från ekonomiansvarig
Äskiningen för finsittningen gick inte igenom då de ville ha in en ansökan tidigare.
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Information från socialansvariga
Äskningsdokumentet ska ändras då det är många som har dålig koll på hur det ska
användas.
Vi har blivit inbjudna till två julsittningar, en med småföreningarna och en med
bamse/cura. Sittningen med småföreningarna är lite oroligoch kanske inte blir av
medan bamse/cura verkar ha en upp styrd kväll. Båda ligger i början på december, vi
lägger ut en länk på Facebook om båda evenemangen så får de i IDIOT själva
välja vilken de vill gå på. Tacksittningen som nollorna håller i kommer äga rum
inom två veckor, de har ännu inte löst lokalplats.

§7

Uppföljning
7.1

Tentafest
Det var en lyckad tentafest på Slotfagott. Många var med och hjälpte till att städa
dagen efter.

7.2

IN- dagen
Drog in 10 000, mer information kommer när Dennis är tillbaka.

§8

Beslutsärenden
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§9

Diskussionsärenden
9.1

Föreningsmässan 9 november
Föreningsmässan äger rum 9/11, Jonathan och Petter står mellan 10-12 och Ina,
Ellinor och Emelie står mellan 12-14 för att representera IDIOT.

9.2

Eldkonst
Tvåorna kommer få mer information om eldkonsten nästa vecka. Sedan behöver
ettorna bli informerade om att de ska hjälpa till med att sälja glögg samt vara
brandvakter/värdar. Jonathan skapar ett evenemang 21/11 kl 16.15 för att informera
om detta, samt för att presentera oss i styrelsen för ettorna. Det kommer bidras med
150 kr till fika under mötet.

9.3

Byxpåtagning
Nya märken för nollnig 2017 behöver beställas. Tanken är att det är samma märke
som tidigare år men man byter ut året till 2017. Märkena behöver beställas innan
beerpong-turneringen (början på december). Det kommer planeras en kväll på
kårhuset för ettorna att fixa sina egna IDIOT-byxor.
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§10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde

§11 Uppföljning av sammanträdet
16 november.

§12 Avslutande

Vid protokollet
Emelie Bylin
(Namn sekreterare)
Justerat av
Jonathan Fenelius

Victor Wetterlind

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)
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