Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen, I-Sektionen

Protokoll

Tid:
Tisdagen den 10 maj, 12:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Carolin Sundvik, Emanuelle Alm, Malin Christiansson, Björn Markström,
Christoffer Löfquist, Anna Rengstedt, Timmi Modari, Niklas Ohlsson, Fredrik Oher, Victor
Sandberg, Ebba Linde, Anna Kjölstad Svedu, Emilia Alfredsson
Ärenden:

1.

Mötet öppnades

2.

Val av sekreterare
Carolin valdes till sekreterare

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkändes med tillägg av två punkter under övrigt (Volleybollnät
och tyg)

4.

Actionpoints
Check

5.

Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
M&I sittningen var lyckad, Tandem har varit bra. Inga aktiviteter nu
resten av terminen utan fokuserar på hösten och nollningen och
planerar inför det. Skall ha stort möte med spexI och källarmästeriet,
rekryterar jobbare till nollningen. Nästa iPub blir antagligen läsvecka
4 eller 5.
§2:1 SRI
Har just nu specialiseringssamtal och skall även skicka ut
exjobbs-utvärderingar till 5orna. Mer info om mekaniken fås
imorgon på PLI.
§3:1 Ivent
I&M summergames på fredag och HLR-kurs nästa vecka
§4:1 NGI
Jobbar mycket med PR och har tillsatt nya gruppordföranden.
Planerar inför hösten och har skrivit till LU/LTH angående artikel
utan svar. Mentors + karriärsgruppen slås ihop, kanske tar Emma SH
över denna då Andreas & Madelene skall ha INKA, Mikaela tar NGI.
Många events planerade för hösten, det som är kvar denna terminen
är event med McKinsey, Accenture och Lundalogik. Junior TIMES är
planerat tillsammans med Triathlon Consulting.
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§5:1 Info
Provtryck av I-type klart, release nästa vecka.
Viktor filar på idé för fotokatalogen, bör vara gratis
men sponsras.
§6:1 InUtI
Haft överlämning, annars inget nytt.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Facebooksida för sektionen
Går enkelt att lägga in på hemsidan, fixas under veckan.
Sektionsbil
Frågor om priset diskuterades, bilförmännen får presentera sitt case
ifall de skulle behöva dra över den satta budgeten på 30 000 kr.
Tour de sektionsstyrelse
Schemat är utskickat, aktivitetsutskotten på sektionerna styr allt. Vi
tar med ouverall. Vi ses 17.15 i styr.
Aktivaresan - budget
25000 kr är budgeten, 78 är anmälda.
Förfarande angående mentorskapsansvarig
Då Andreas skall ta INKA kan ett extrainsatt sektionsmöte och
fyllnadsval krävas, Fredrik kollar på datum.
Skifte
Mycket hemlig diskussion genomfördes.
Övrigt
§1:1 Volleybollnät
M har köpt nät, förslag på att dela med I. Det beslutades att det är
krångligt att dela på sådana saker så vi vill ej vara med och dela
§2:1 Tyg
M har köpt in anslagstavlor till Caféet, vi kan få hälften klädda i
vinrött om vi köper eget tyg ca 180 * 200, Malin kollar på detta

13.

Nästa möte
Officiellt möte tisdagen den 16 maj 12.00

14.

Mötet avslutades

Vänliga hälsningar
Carolin Sundvik och Emanuelle Alm
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