Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen, I-Sektionen

Protokoll

Ledamöterna i styrelsen för I-sektionen kallas härmed till sammanträde.
Tid:
Tisdagen den 8 februari, 12:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Christoffer Löfquist, Emauelle Alm, Timmi Modari, Anna Rengstedt, Niklas
Ohlsson, Fredrik Oher, Malin Christiansson
Ärenden:

1.

Mötet öppnas

2.

Val av sekreterare och justerare
Christoffer valdes till sekreterar och Niklas till justerare.

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande.
Dagordning och mötets utlysande godkändes.

4.

Uppföljning av föregående protokoll
§1. Vi har fortfarande inte fått något ställningstagande från LTH.
angående datum för skidresa.

5.

Actionpoints
Det fanns inga från föregående möte.

6.
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Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
Anordnar ölbryggning den 17:e februari, kommer med information i
nyhetsbrevet ikväll.
6-8 maj är datum för tandem, det är dock oklart om det blir av.
§2:1 SRI
Wall of Fame med årets lärare kommer att skapas i korridoren
utanför styrelserummet. Lärare kommer att nomineras och
sektionsmedlemmarna kommer att få rösta på hemsidan.
CEQ-möten i nästa vecka.
Håller på att rekrytera.
§3:1 Ivent
Har gjort planering inför resten av året. Har som mål att alla
sektionsmedlemmar ska ha gått på minst 2 event under ett år.
Hjärt- och lungräddning på en av de kommande I-kvällarna.
§4:1 NGI
Har rekryterat Albert Lundberg i I10.
www.isek.se

Har satt upp mål för resten av året.
INKA-gruppen har rekryterat två nya personer.
§5:1 Info
Har tagit in två Gustav Säfwenberg och Erik Lagerberg.
En arbetsplan för hemsidan är gjord.
Alla texter kommer att skickas till webbgruppen som sedan lägger in
alla information.
Planen kommer att skickas ut till ansvar@isek.se så att alla vet när
deadline för att skicka in innehåll till hemsidan är.
§6:1 InUtI
Ber övriga att höra med sina utskott om de är intresserad av att
hjälpa till att ordna frukost eller frukost under den helgen då vi får
besök från Trondheim. Preliminära datum är 24-27 , 31 mars-3 april.
7.

Utbildning på kåren
Den 26:e februari 11-18.
Kommer att vara uppdelad i olika valbara utbildningspass och även
diskussionspass för gemensamma frågor.
Niklas, Fredrik, Timmi och Emma kan närvara.

8.

Plan för hemsidan
Se §5:1 Info.

9.

Förberedelser för VT-möte
Alla dokument ska vara utskickade senast måndag lv2 i lp2.
Möte för att diskutera propositioner den 17 februari på Boachou vid
Mårtenstorget.

10.
11.

Studieteknik under nollningen
Övrigt
§1. Doodles fungerar dåligt då inte alla svarar snabbt. Bra idé att ha
få datum och tider för datumen och även en tydlig deadline om när
man ska svara. Vi fortsätter med Doodles men alla måste bli bättre
på att svara snabbt.
§ 2. Svarsetik för email-kommunikation. Skriv i rubrikraden om du
vill ha svar exempelvis: svar ombedes. Gärna svar inom 24 timmar
men senast inom 48 timmar om det är så svar ombedes.
§ 3. Äskning till bärbar hårddisk godkännes.
§ 4. Malin kommer att skaffa kreditkort till sektionen. Det kommer
att stå på Malin och ansvaret skrivs över till den personen som vill
bruka det under en dag. Ska användas för inhandling på summor
över 1000.
§ 5. Glöm inte att använda fakturamallen som finns i Dropboxen för
inkommande fakturor.
Nästa möte
Inofficiell tisdagen den 15 februari och officiellt tisdagen den 22
februari.
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Mötet avslutas
www.isek.se

Sekreterare
Christoffer Löfquist
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Justerare
Niklas Ohlsson

www.isek.se

