Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen, I-Sektionen

Protokoll

Tid:
Tisdagen den 22 februari, 12:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Malin Christiansson, Emanuelle Alm, Timmi Modari, Björn Markström,
Christoffer Löfquist, Niklas Ohlsson, Anna Rengstedt, Carolin Sundvik, Erik Iveroth, Fredrik
Oher
Ärenden:

1.

Mötet öppnades

2.

Carolin valdes till sekreterare och Malin till justerare

3.

Dagordning och mötets utlysande godkändes med tillägg angående
en äskning och en NGI punkt under övrigt.

4.

5.

Uppföljning av föregående protokoll
§1:1 Styrelsedisken
i. Det går att komma åt disken hemifrån. Vi installerar en ny
dator med ett stryelselogin.
§2:1 Rollup
i. Inget specifikt har hänt sedan senaste förslaget
designgruppen gjort. Antagligen kommer det ej bli någon
rollup, just nu ligger det på is från kårens sida. Niklas kollar
med designgruppen om de är sugna på att göra ett enhetligt
till alla?
Actionpoints
Checkade av det som gjorts.

6.

Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
Ölbryggningen är på g, sittning med maskin 14 april på lophtet, Av
tandemplatserna kommer vi få 1/9 av hälften och sedan kommer den
andra hälften delas ut per sektionens storlek. Datumet är satt till 6
maj. Lite ny struktur med sexI (8 pers), Källarmästeriet (3-4 pers) och
spexI. Utlysning till spexI i nyhetsbrevet.
§2:1 SRI
Pluggfika idag med Caféet. Möte med Ingrid idag angående
informationsdag. Haft möte med Nina angående problemen med
mekaniken. Ny tävling med CEQ där de skall lotta ut en
espressomaskin för utvärderingar denna perioden.
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§3:1 Ivent
Gjort en kalender som är i styrelserummet. Planerat är
tennisturnering i lv 1-2, dykkurs lv 3/4, I-kväll lv 3 och en resa till
Louisiana lv 4, Aktivaresa 14-15 maj.
§4:1 NGI
Nytt event med E&Y 19 maj case-intervju-event. Föreläsning
tillsammans med FENA. Kontakt med Roland Berger angående
eventuellt event.
§5:1 Info
Information till flikar till hemsidan senast 4 mars till web@isek.se
§6:1 InUtI
31 mars - 3 april kommer 15 från Trondheim. Behöver 3-4 sovplatser
till. Mailat PLI för att de skall kunna presentera
utbildningsmöjligheter för norrmännen.
7.

Nollning
Genomgång av studieteknik med phaddrarna, utöka studiekvällar,
studieteknikspresentation av äldre studenter. Kvälls- eller lunchmöte
med phöset för att bolla idéer för nollningen med ordf, vordf och
SRI ordf.

8.

Förberedelser o deadlines I-konferens
Emma kollar med KTH när de ska ha frågor. Vi måste även planera
present och sånger och så. Om någon inte kan, skicka ersättare eller
efterträdare. Vi skickar även nästa alumnigruppsansvarig. Malin
pratar med prylet om styrelsepikéer.

9.

Övrigt
§1:1 Äskning Ivent
Angående speedminton utrunstning. Godkändes.
§2:1 NGI tröjor
Generella NGI tröjor att ha när företag kommer. Fredrik skriver en
äskning till nästa officiella möte.
§3:1 JFFF (Funktionärsfest på kåren)
Kristoffer Danielsson projektansvarig. Kommer att ligga ca 18-19
mars. Vill ha input från ordföranden. Kan behöva hjälp från
styrelserna på sektioner med lokaler.

10.

Nästa officiella möte är tisdagen den 15 mars

11.

Mötet avslutades

Sekreterare
Carolin Sundvik
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Justerare
Malin Christiansson
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