Lunds Tekniska Högskola
Styrelsen, I-Sektionen

Protokoll

Tid:
Tisdag den 30 augusti, 12:00
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Sofia Öberg, Niklas Ohlsson, Anna Rengstedt, Anna
Kjölstad Svedu, Emilia Alfredsson, Fredrik Oher, Isabelle Jonson, Andreas Norrman, Kristoffer
Berglind
Ärenden:
1.

Mötet öppnades.

2.

Val av sekreterare och justerare
Anna KS valdes till sekreterare och Niklas till justerare.

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkänt med tillägg av punkter TIMES-utgift, Nollesöndagen,
Sprucken bilruta under nollesöndagen, Skidresan, Råd samt Framtida
fester.

4.

Uppföljning av föregående protokoll
§1:1 Intervjuer med alumner
Emilia ska ta kontakt med Alumnigruppen för uppföljning av de
intervjuer som gjordes inför sommaren.
§1:2 Gratis fotokatalog
Fotokatalogen kommer inte att vara gratis i år då sponsorer inte har
säkrats i tid. Kan vara något att satsa på till nästa år.

5.

Actionpoints
Victor gick igenom listan med actionpoint i den mån de fortfarande
var aktuella. Malin Christiansson skulle införskaffa tyg till en
anslagstavla som ska finnas i caféet, Sofia övertar denna uppgift.
Representationspikéer till NGI skjuts upp på obestämd tid p.g.a.
omorganiseringarna i utskottet.

6.

Utskotten rapporterar
§1:1 sexI
Timmi var inte närvarande varför inget rapporterades.
§2:1 SRI
Håller i studiekväll onsdag. Arbetet drar igång på riktigt nästa vecka
då alla är här.
§3:1 Ivent
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Håller i studiekväll för nollorna om två veckor. Nästa event är
vindsurfing 18/9, kommer att vara främst ett nolleevent. Saker som
är i planeringsstadiet är en pokerturnering och skidresan.
§4:1 AU (NGI)
Applied Value har skrivit under som ny huvudpartner till sektionen,
alla gamla samarbetspartners är även kvar. Det är mycket
lunchpresentationer och events inbokat i september. Det går även
bra med sponsorer till TIMES.
§5:1 Info
Fotografering av klasserna onsdag och måndag. Utskotten och
grupperna finns det i nuläget ingen tid inbokad för, p.g.a. en hel del
avbokningar från kårens sida, men det är också på gång. iType
kommer ev i läsvecka 3-4. Bilder från nollningen är på väg upp på
hemsidan.
§6:1 InUtI
Just nu är det mycket jobb med TIMES-semifinalen, som Sixten är
projektledare för. Han åker snart till Luleå på coordination meeting.
Senare i höst hålls Council Meeting i Ankara, dit två representanter
från InUtI ska åka.
7.

Mötesrummet
Det beslutades att lokalgruppen får 20 000 kr att använda till det nya
mötesrummet. Detta belopp ska täcka allt som ska finnas i rummet,
såsom mikrovågsugnar, bord, stolar, soffa, whiteboard,
avställningsytor. Martina är fortsatt ansvarig, och hennes
kontaktperson i styrelsen är Ebba. Preliminär deadline sätts till 23/9.

8.

Rekrytering
Det har kommit mycket positiv respons från nollorna efter internatet
och många har lämnat intresseanmälan, dokumenten finns på
dropboxen. På torsdag anordnas utskottsmingel för att alla utskott
och framförallt grupper ska få en chans att synas. Alla grupper och
utskott som vill komma får göra det. På torsdag kväll skickar alla som
rekryterar ut ett informationsmail om själva förfarandet till de som
sökt. Deadline för ansökan sätts till söndag 4/9. Victor uppmanade
att alla skulle tänka på hur många de vill rekrytera och även blicka
framåt samt att tänka över själva intervjusituationen så att den inte
blir skrämmande. Viktigt är också att fånga upp de 2:or som vill
engagera sig.

9.

Ekonomi
Förra verksamhetsåret är ännu inte avslutat, Sofia jobbar på det, till
viss del tillsammans med Malin. Preliminärt uppskattas ett relativt bra
positivt resultat. Den generella ekonomiska situationen är god.

10.

Övrigt
§1:1 TIMES-utgift
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Sixten ska åka till Luleå på obligatoriskt coordination meeting inför
TIMES-semifinalen. Flygbiljetten kostar 1500 kr. Det beslutades att
pengarna tas ur InUtI:s TIMES-budget, som i så fall får utökas
allteftersom.
§2:1 Nollesöndagen
Det var en viss berusningsgrad under dagen och även en hel del
förseningar på morgonen, vilket gjorde att det inte flöt på så bra som
det borde ha gjort. Det är till viss del också en representativ
tillställning och styrelsemedlemmar bör tänka på att de även är
förebilder.
§3:1 Sprucken bilruta under nollesöndagen
Info/InfU hade biltvätt på sin station. Bilen var lånad och framrutan
sprack och måste lagas för 4500 kr. Kostnaden kan delas mellan M
och I om M-sektionen inte misstycker.
§4:1 Framtida fester under nollningen
De fester som styrelsen ska gå på under nollningen är Togafesten,
Skidfesten och Gasquen. Styrelsen ska även medverka under
nollelördagen i Lundagård och fixa frukost på morgonen. Anna KS
tar över ansvaret för M-foajéen på morgonen eftersom Ebba är
fanbärare.
§5:1 Råd
Det vore tacksamt med en före detta styrelsemedlem som skulle
kunna rådfrågas i vissa frågor. Alla uppmanas att fundera på vem
som skulle vara lämplig för en sådan roll.
§6:1 Skidresan
Bokad första läsveckan till Davos tillsammans med M och V. Varje
sektion har 50 platser vardera. Andreas informerade om att det finns
en ny kursregistreringspolicy som gör att studenter måste vara
närvarande första veckan, vilket gör att konceptet måste tänkas om.
11.

Nästa möte
Nästa möte blir tisdag 13 september.

12.

Mötet avslutades

Sekreterare
Anna Kjölstad Svedu
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Justerare
Niklas Ohlsson
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