Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen, I-Sektionen

Protokoll

Ledamöterna i styrelsen för I-sektionen kallas härmed till sammanträde.
Tid:
Tisdagen den 29 mars, 12:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Emanuelle Alm, Björn Markström, Christoffer Löfquist, Anna Rengstedt, Niklas
Ohlsson, Carolin Sundvik, Timmi Modari, Fredrik Oher, Malin Christiansson
Ärenden:

1.

Mötet öppnades

2.

Val av sekreterare
Carolin valdes till sekreterare

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkändes med tillägg av ”inköp av bil” på punkt 7 samt ”tour de
sektion” som punkt 13 sam ”kylar” under övrigt.

4.

5.

Uppföljning av föregående protokoll
§1:1 Lokalgruppen
Lokalgruppen är på gång och det jobbar med lokalerna
Actionpoints
Inget nytt

6.

Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
Har haft tandemsläpp i helgen, alla biljetter är sålda. I torsdags
hjälpte de INKA, fungerade väldigt bra. Gå gärna genom sexI när
utskotten/grupperna vill ha hjälp! Snart dags för I&M sittning.
§2:1 SRI
Inget nytt
§3:1 Ivent
Dykarkurser nästa och nästnästa vecka. Första hjälpen kurs finns från
Röda korset för 4800 kr för 28 personer. Eftersom att eventet skulle
vart nästa vecka så är det stor risk att inte tillräckligt många kan.
Anna kollar upp datum senare i maj. Ska ha afterschool med M i
maskinparken fredag den 13 maj.
§4:1 NGI
INKA var lyckat. Några event krockade,
till nästa år skall styrelsen och INKA-gruppen uppmuntra
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fler studenter att kontakta företag. FENA föreläsning
imorgon och Applied Value på torsdag och PWC
nästa vecka.
§5:1 Info
Hemsidan har strulat lite pga kårens server.
Ett eget webhotell kostar 600 kr. Webbgruppen skall
undersöka vidare årliga kostnader. De har mycket av sin budget kvar,
och undrar hur det ska skötas nu. Preliminärt säger vi OK till att
använda budgeten för utveckling och utökning av hemsidan. Nolle
I-type på g!
§6:1 InUtI
Får besök på torsdag från Trondheim. Vi får reda på denna veckan
om vi får semifinalen i TIMES eller ej.
7.

Gratis mil för bilförmän samt inköp av bil
Hur går själva inköpet av bilen till, ordförande och kassör kommer
antagligen undertecka. Christoffer diskuterar med de andra

8.

Grafisk profil
Info jobbar med det och det kommer komma upp så småningom.
Mallar och loggor kommer upp så snart som möjligt.

9.

Skiftesdatum
Carolin lägger upp en doodle för april, maj och augusti helger idag.

10.

Uppföljning av VT-möte
Carolin delar ut ansvarsuppgifter från sektionsmötet. Niklas har
ansvar för tävlingen. Carolin bjuder in nya styrelseledamöter till
möten innan påsklovet. Presidiet kommer lite ”inofficiellt” gå på och
gå bredvid från och med efter påsk.

11.

Present/hälsning W-jubileum
Vi hade tyvärr inte tid att vara där på själva jubileumet. Malin tänker
på idéer till nästa vecka.

12.

Konferensen
Vi behöver köpa en present - parfym. Victor kommer ta med sig
gitarr. Lite inspirationskväll på söndag kväll hos Carolin.
Diskussionspunkter skall vara inne senast fredag för fredagen
(poster) och för lördagen (allmänna - nya teman, större och mer
strategiska).

13.

Tour de sektion
Fredagen den 13 maj på förslag, boka datument!

14.

Övrigt
Fredrik Leifland har köpt in kylar privat, vill sälja dem till sektionen.
Han lämnar in ett förslag till nästa tisdag.
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15.

Nästa möte
Officiellt möte nästa tisdag 5 april

16.

Mötet avslutades

Sekreterare
Carolin Sundvik

I-‐sek&onen
Ole	
  Römers	
  väg	
  1
221	
  00	
  Lund

www.isek.se

