Lunds Tekniska Högskola

Protokoll 2011-02-15

Ledamöterna i styrelsen för I-sektionen kallas härmed till sammanträde.
Tid:
Tisdagen den 15 februari, 12:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Christoffer Löfquist, Emanuelle Alm, Fredrik Oher, Niklas Ohlsson, Björn
Markström, Kajsa Ryding, Anna Rengstedt, Malin Christiansson
Ärenden:

1.

Mötet öppnas

2.

Christoffer valdes till sekreterare och Björn valdes till justerare.

3.
4.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Dator, SMS-grupp och hemsida lades till och i övrigt godkändes
mötets utlysande.

5.

Uppföljning av föregående protokoll
Inget behövdes följas upp.

6.
7.

Actionpoints
Inga actionpoints från föregående möte.

8.
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Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
i. Ölbryggning på torsdag och i helgen.
ii. Ska träffa M-sex och diskutera gemensam sittning under
våren.
iii. Kör en enkät i I08, I09,I10 för att se vad folk efterfrågar i
form av festligheter.
§2:1 SRI
i. Har tagit in tre nya.
ii. Björn träffar ordförande för SRM för att benchmarka lite.
iii. CEQ-möten med kursansvariga och representanter från
SRI.
§3:1 Ivent
i. I-kväll imorgon. Kl 15 vi kommer i styrelsetröjor.
ii. Har tagit in nya kulturansvariga.
§4:1 NGI
i. INKA det ser sådär ut. Som det ser ut nu kommer de dra in
80 000kr från början var det budgeterat 100 000kr.
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ii.

Kan vara en bra idé att ha en utbildning för de som tar över
nästa gång.
iii. Kommer att besöka EEE och Mekka.
iv. Har mkt planerat inför LP2.
v. Arbetar med stämningen i gruppen så att
alla är pepp och tycker att det är kul.
§5:1 Info
i.
ii.
iii.
§6:1 InUtI
i.
ii.

Fetaste I-type någonsing.
Första delmålet för hemsidan är uppfylld.

Besök från Trondheim kommer den 31mars-3 april.
Christoffer har träffat Viktor och introducerat honom om
att bli bilförman. Ska träffa honom igen om 2 veckor.
iii. Lämnar in sista studiecirkel ansökningar idag.

9.

Boka biljetter till konferensen i Sthlm.
i. Malin kollar upp hur vi tar oss till Sthlm till nästa vecka.
ii. Chalmers är intresserade av åka gemensamt till Sthlm men vi
är intresserade.

10.

Valberedningsposter
i. Hanna Svenstrup har varit lite osäker men sitter kvar i
valberedningen.
ii. Vill göra affischer med information om vilka poster som ska
utlysas samt viktiga datum inför VT-mötet.
iii. Vi behöver skriva en tydlig förklaring angående den nya
icke-officiella posten i styrelsen.
iv. Vi anser att om någon i valberedningen vill söka en post på
VT så behöver de avgå.
v. Bilfömän och beslut om att köpa in en bil kommer att tas på
VT.

11.

Caférenovering
i. M har satt av pengar för att renovera caféköket under en tid.
ii. Kommer kosta upp till 250 000-300 000 kr.
iii. Tetra Pak går in med hälften.
iv. Finns en tanke om att renovera det under sommaren så att
det är klart till Nollningen i höst.
v. Vi kan behöva gå in med pengar.
vi. M får i dagsläget intäkter från caféet även om en del går
tillbaka till verksamheten.
vii. Emma, Malin och vår caféansvarig bokar möte med Msektionen i nästa vecka.
viii. De har en arkitekt som har börjat rita.
Dator.
i. Kritiskt läge det går inte att starta Styrelsedatorn.

12.
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ii. Niklas kollar upp hur vi kommer in i styrelsedisken.
iii. Niklas rapporterar nästa vecka.
13.

SMS-gruppen.
i. Svara inte på informations-SMS.
ii. Vi kan skapa en skojgruppp inför konferensen.

14.

Hemsida
i. Det kommer att bli ett annat typsnitt på hemsidan som
kommer bryta mot den grafiska profilen men blir snyggare.

15.

Övrigt
i. En kille i NGI kan fixa en roll-up för 1000 kr.
ii. Kåren har haft ett liknande förslag och då skulle det bara
kosta 500 kr för kåren skulle betala en del av det.
iii. Niklas kollar upp det till nästa vecka.
iv. Tips om bra möteslokal är M:D.
v. Aktivapolicy ska fyllas i av alla ledamöten i utskott och
grupper. Ska sättas in i en pärm i styrelserummet.
vi. Deadline på aktivapolicy nästa vecka.

16.

Nollning
i. Bordläggs till nästa möte.

17.

Nästa möte
i. Torsdag kl 17.15 på Thairestaurangen vid Kålles-förbered
propositioner. Preliminär sluttid kl 19.30.
Mötet avslutas

18.

Sekreterare
Christoffer Löfquist
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Justerare
Björn Markström
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