Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen, I-Sektionen

Protokoll

Tid:
Onsdagen den 13 april, 15:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Anna Rengstedt, Björn Markström, Malin Christiansson, Fredrik Oher, Niklas
Ohlsson, Carolin Sundvik, Christoffer Löfquist, Victor Sandberg, Timmi Modari
Ärenden:

1.

Mötet öppnades

2.

Val av sekreterare
Carolin valdes till sekreterare

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkändes med tillägg av äskning phöset, äskning från sexI och
planering inför imorgon.

4.

Actionpoints
Inget nytt

5.
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Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
Sittning imorgon. Har rekryterat en till källarmästeriet och fyra till
spexI.
§2:1 SRI
CEQ-möten denna veckan. Espressomaskinen är utdelad. Går ut
med mail till specialiseringsmöten denna veckan.
§3:1 Ivent
Fått flera avhopp samma dag, får nog ta anmälningsavgift i
fortsättningen. Möte idag med AktU-ordf. I&M summergames
fredagen efter lovet. HLR-kurs fixad.
§4:1 NGI
Rekryterat in en ny från INKA. Lunch med Magnus Kenneby igår.
Accenture, Time-management och McKinsey * 2. Kärriärsgruppen
har ordnat en inspirationsföreläsning om dansk företagskultur.
Planerar hösten och potentiella företag.
§5:1 Info
I-type tar form. Många kommer sluta i info efter sommaren, lite
oklart hur det ser ut i höst. Kanske skall omstruktureras lite.
Webbgruppen har ett par projekt på gång. Diskuterat mycket om
fotokatalogen. Gratis till de som kommer och blir fotade? Kan vara
sponsrad av företag.
www.isek.se

§6:1 InUtI
InUtI har fört över sponsorer till TIMES
semifinal till NGI som håller på o jobbar med detta.
6.

Aktivahelgen
Vi skall till Finngården. Anna har gått ut med mail angående
anmälan.

7.

Datum för höstens I-konferens
Mail från Chalmers förslag på 17-20 november. Alla kollar med sina
efterträdare enligt Emmas mail.

8.

Offer till kandidatuppsats - policy?
Några behöver hjälp med kandidatuppsats, några ur styrelsen ställer
upp.

9.

Överlämningar
Presidiet kör dubbelt/överlämning efter påsklovet. 15 maj skall alla
skrivit klart rollbeskrivning och haft överlämning.

10.

Skifte
Enligt föregående protokoll.

11.

Övrigt
§1:1 Äskning phöset
Vi ber phöset uttöka budgeten istället.
§2:1 Äskning sexI
Nya hjälmar och reflexvästar till tandem. Hjälmar godkänner vi
lägges in i deras budget.
§3:1 Planering för morgondagen

12.

Nästa möte
Officiellt möte 10 maj

13.

Mötet avslutades
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www.isek.se

