Protokoll
Styrelsen, I-sektionen
Tid: tisdag den 20 september 2011, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Anna Kjölstad Svedu, Sofia Öberg, Fredrik Oher,
Anna Rengstedt, Timmi Modari, Niklas Ohlsson, Emilia Alfredsson.
Ärenden:
1. Mötet öppnades.
2. Val av sekreterare
Anna KS valdes till sekreterare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkänt med tillägg av punkten Kvällsmöte under Övrigt.
4. Uppföljning av föregående protokoll
4.1. Prylet
Ebba pratade med Erik i veckan, som även han tyckte det var
lämpligt om Ebba och Victor satt med i husstyrelsen. Emilia pratade
med kåren och beslutet klubbades igenom i onsdags. Kanske ska
även Emelie Järlid, som är skyddsombud, sitta med.
4.2. Frågor från valberedningen
Ebba och Victor redde upp de oklarheter som fanns. De poster som
ska väljas på höstterminsmötet är nu utlysta.
5. Actionpoints
Victor gick igenom Actionpoints. Anna KS har häftat fast tyg på de nya
anslagstavlorna. Victor sätter upp dem på väggen. Vissa saker måste målas
om efter togan, Timmi och resten av sexmästeriet fixar detta så fort de
kan.
6. Utskotten rapporterar
6.1. sexI
Festerna under nollningen har gått väldigt bra och alla har haft roligt
och är nöjda. Det som återstår nu är lite av efterarbetet. Sju stycken
nya har rekryterats. Nästa torsdag är det I-Pub.
6.2. SRI
Alla nya har nu varit med. Nästa vecka (på I-kvällen) kommer iPaden
att lottas ut. Man har även haft en del CEQ-möten och
läsperiodsmöten.
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6.3.

Ivent
Vindsurfingen i söndags gick mycket bra, alla var nöjda
och glada trots lite kyla och regn. På onsdag i nästa
vecka är det I-kväll. Man kommer även att ha ett
planeringsmöte inför hösten, för att ha en skiss över
hur det kommer att se ut. Planerar att ha mer saker med
Cafégruppen.
6.4. AU
Har nu 12 stycken nyrekryter i utskottet. I veckan väntar
lunchföredrag med Ernst & Young som redan är fullsatt och ett
event med H&M. Nästa vecka har CapGemini kvällsevent och även
Bring kommer. På torsdag väntar kick-off-sittning på Kålles. Alla har
blivit ansvariga för företag.
6.5. Info
Har kick-off imorgon onsdag. Till fotograferingen finns nu en
reservtid, om än ganska sen. Troligtvis hinns alla med nästa onsdag.
Budgeten för katalogen är i nuläget ganska tight och det är inte
omöjligt att det kommer att krävas lite mer pengar.
6.6. InUtI
Inget att rapportera eftersom Isabelle inte var närvarande.
7. Dags att nominera
Victor påminde alla om att skicka in nomineringar senast torsdag. Det har
blivit ganska kort nomineringstid, vilket kan ha en negativ inverkan
eftersom folk är trötta efter nollningen. Ebba pratar med valberedningen
och ser om de kan skjuta en aning på intervjuerna så att folk får tillräcklig
betänketid.
8. Cafébudget
Caféet är nu totalt sex stycken. De vill gärna utöka verksamheten och göra
mer saker. De har tidigare inte haft någon ordentlig budget. Anna R ber
dem att göra en verksamhetsplan och sedan kommer det att diskuteras hur
budgeten ska se ut till höstterminsmötet.
9. Webbutbildning
Alla ska lära sig hemsidan och därför kommer det att vara någon form av
utbildning i nästa vecka. Niklas hittar ett bra datum och mailar ut detta till
berörda personer.
10. Studiecirklar
Anna KS har haft möte med sektionens kontaktperson på Folkuniversitetet.
Det börjar bli dags att lämna in ansökingarna nu. Anna KS tänker kalla till
ett möte så att man kan få sina frågor besvarade och gemensamt fylla i alla
papper.
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11. Gemensamt inköp av tröjor/hoodies
Alla som vill ha hoodies mailar Erik Friberg sin beställning
senast tisdag, så görs en gemensam beställning.
12. Jubileumsbalen
Timmi anförtros att sätta ett datum (lördag) som inte krockar med något
annat som händer i vår.
13. Protokoll på hemsidan/anslagstavlan
Anna KS är ansvarig för detta och sätter alltid upp de officiella protokollen
på anslagstavlan, och kommer så fort hon får lära sig hur man gör att lägga
upp dem på hemsidan. Alla protokoll (inkl. de inofficiella) finns i pärmen
”Protokoll” i skåpet eller på dropboxen.
14. Skidresan
Victor var på möte hos rektorn och diskuterade skidresan. Hans
rekommendation var av olika anledningar att flytta skidresan till en ickeläsvecka. Den är numera flyttad till lv 0, vecka 2 2012.
15. Övrigt
15.1. Kvällsmöte
Kvällsmöte nästa onsdag (29 sep) kl 17 (efter I-kvällen). Victor
funderar på var vi ska vara.
16. Nästa möte
Nästa möte är tisdag 27 september.
17. Mötet avslutades.

_________________________
Anna Kjölstad Svedu
Sekreterare
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