Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen, I-Sektionen

Kallelse och föredragningslista

Ledamöterna i styrelsen för I-sektionen kallas härmed till sammanträde.
Tid:
Tisdagen den 1 mars, 12:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Emanuelle Alm, Timmi Modari, Christoffer Löfquist, Björn Markström, Niklas
Ohlsson, Fredrik Oher, Carolin Sundvik, Anna Rengstedt
Ärenden:

1.

Mötet öppnades

2.

Carolin valdes till sekreterare

3.

Dagordning och mötets utlysande godkändes

4.

5.

Uppföljning av föregående protokoll
§1:1 I-konferens, update från KTH
i. Inget svar ännu, mailas ut
§2:1 Styrelsepikéer
i. Malin får maila ut info
Actionpoints
Avcheckades

6.

Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
Planerar för jubileumsevent 2011. På gång att anordna en
sexmästerifest med de andra sektionerna. Annars inte mycket nytt.
§2:1 SRI
Inget specifikt nytt. PLI-möte igår, inför I-dagen kommer en
arbetsgrupp att tillsättas med två lärarrepresentanter och en student
från SRI. Gick igenom fasta kursplaner.
§3:1 Ivent
Dykkurs efter tentorna, första omgången redan full så de ska försöka
hitta ett till tillfälle. Enkäter som Ivent o sexI gjorde håller på att
sammanställas. Främsta orsaken till att folk inte går är att folk inte
har tid.
§4:1 NGI
Ser bra ut för INKA, ca 7 riktiga företag. Kvällsmöte ikväll angående
ambitioner för årets mässa. Helheltsgrej likt Arkad med event i
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veckan innan. Styrelsen anser att det är okej att skicka utskick till hela
sektionen angående INKA genom Fredrik.
Even med E&Y 13 april, McKinsey 19 maj.
§5:1 Info
Inget dirket nytt.
§6:1 InUtI
Många som vill ha norrmän hos sig. Planeringen är i full gång för
deras besök.
7.

Mycket på g torsdag 31 mars
I-kväll, I-pub, Applied Value, norrmännen kommer, Trondheim.
Puben passar bra med att norrmännen kommer. Applied Value
marknadsförs före puben, men vi tror att det tilltalar olika
målgrupper.

8.

Rekryteringsförfarande administrativ chef
Förslag från valberedningen lästes upp. Vi håller med. På mötet bör
presenteras förslaget som en proposition. Valberedningen tar fram en
kandidat och om någon motkandiderar så tas detta som en vanlig
motkandidering. Carolin skriver ihop mailet och mailar ut till styr
innan det går ut till sektionen.

9.

Lund i TIMES-final
Finansiering i princip fixat. Sjukt kul.

10.

Cafeköksrenovering
Emma och Malin har haft diskussioner med Maskinsektionen
angående renoveringens finansiering och arbetssätt. Caféet är ett
fristående företag, men ansvaret ligger på Maskinsektionens kassör.
Möjligt att marknadsföra det som ”driv ett eget företag” till Iare?
Filip skall sitta med i renoveringsgruppen. Vi har avsatta pengar för
caféet.

11.

Åsikter om hemsidan
Webbgruppen är lite osäker på hur de ska förhålla sig till trädet som
styrelsen gjort. Styrelsen ger Fredrik ”fria händer” att omstrukturera.
Hemsidan läggs upp enligt deadline, men viss text kommer att läggas
upp efter hand då det saknas lite av en röd tråd.

12.

13.
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Rapport från möte m bilförmän
§1:1 Hål i väggen för återlämning av nyckel
Björn gör ett hål i dörren till styrelserummet.
§2:1 Hyresavtal
Försäkring för att köra utomlands är viktigt.
§3:1 Generellt om upplägg
§4:1 Access styrelserummet
§5:1 Nytt möte mån 21 mars
Övrigt
www.isek.se

§1:1 Måndag lv 1 - bokbytardag!
14.

Nästa möte
Officiellt möte tisdagen den 8 mars

15.

Mötet avslutades

Vänliga hälsningar
Carolin Sundvik och Emanuelle Alm
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