Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen, I-Sektionen

Protokoll

Tid:
Tisdagen den 25 januari, 12:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Malin Christiansson, Emanuelle Alm, Christoffer Löfquist, Carolin Sundvik,
Timmi Modari, Anna Rengstedt, Fredrik Oher, Andreas Norrmann, Erik Iveroth
Ärenden:

1.

Mötet öppnades

2.

Val av sekreterare och justerare
Carolin valdes till sekreterare och Timmi som justerare

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Fem punkter lades till under övrigt.

4.

5.
6.
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Uppföljning av föregående protokoll
§1:1 Hemsida
Niklas ser till att de får trädet, update nästa vecka
§2:1 Styrelseutbildningsdag
Vi kör 12-13 två halvdagar, ca 5 timmar per dag.
Actionpoints
Malin checkade av Actionpoints.
Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
Kickoff-sittning på fredag, biljettsläpp onsdag & torsdag. De börjar
kolla lite på Tandem. Kåren håller på och pratar med IK, tlth har 3
bussar tillsammans.
§2:1 SRI
§3:1 Ivent
Speedminton på torsdag i Gasquesalen. Skall försöka planera mer
långsiktigt på ca ett års sikt i framtiden. Har samlat in idéer till
aktiviteter.
§4:1 NGI
Kvällsevent med Arla i februari för 4or-5or. Mer i mars/april. INKA
24 mars. PWC senare i vår.
§5:1 Info
§6:1 InUtI
Planerar för att hålla semifinalen i TIMES mars 2012. Vill ha en
grupp med några från InUtI, några från Case och några från NGI
www.isek.se

som håller i det hela. Kommer kräva ca 57000 kr i intäkter. Tänkte ta
upp det på nästa PLI möte, samt dra in pengar från olika företag.
7.

Mötestider för utskott
Fredrik och Timmi diskuterar senare

8.

I-dag
Syftet är att utbildningen skall diskuteras. Bjuder in lärare för
sektionens kurser, studentrepresentanter och programledning för att
diskutera innehåll och specialiseringar för programmet. Lärare på
andra institutioner skall få en bättre inblick. PLI samordnar allting,
styrelsen marknadsför och hitta studentrepresentanter. Alternativt
skall även näringslivsrepresentanter bjudas in. Främst NGI och SRI
kommer att involveras. Emanuelle tar reda på ungefär hur många
representanter de vill ha.

9.

Övrigt
§1:1 Studiecirklar
Ca 4000 kr har kommit in. Lägges som en klumpsumma på styrelsen.
Dags att dra igång för vårens studiecirklar. Även grupper kan vara
studiecirklar. Chris tar kontakt med grupperna och så ses alla grupper
och utskott och gör pappersjobbet onsdag 2 feb 15.
§2:1 Skidresan
Diskussion skedde på PLI angående Aylins artikel om skidresan
anordnad av sektionen. Problemet diskuterades och Ivent skall
undersöka möjligheten att åka en vecka tidigare under
omtentaperioden, då det enligt styrelsen är mer ”eget ansvar” och
kan sporra till att faktiskt klara alla tentor för att kunna åka.
§3:1 Valberedning
Då en i valberedningen känner sig intresserad av en presidiepost
anser styrelsen att denne skall gå av nu för att följa stadgar och
reglemente och valberedningen får fyllnadsvälja en ny.
§4:1 Äskning Anna
Äskning angående fotbollslagen godkändes av styrelsen.
§5:1 Äskning Chris
Äskning angående event då elever från Trondheim kommer hit.
Äskningen godkändes preliminärt, styrelsen ser gärna att spons sökes
på annat håll.

10.

Nästa möte
Inofficiellt tisdagen den 1 februari, Officiellt tisdagen 8 februari

11.

Mötet avslutades

Sekreterare
Carolin Sundvik
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Justerare
Timmi Modari
www.isek.se

