Mötesprotokoll
Styrelsen, I-sektionen
Tid: tisdag den 27 september 2011, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Anna Kjölstad Svedu, Sofia Öberg, Niklas Ohlsson,
Timmi Modari, Fredrik Oher, Anna Rengstedt, Isabelle Jonson, Emilia Alfredsson, Kristoffer
Berglind, Andreas Norrman.
Ärenden:
1.

Mötet öppnades.

2.

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

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande.
Godkänt med tillägg av punkterna Mötesrummet, Yrkesinfo för
ettorna, Aktivalistor, Prylet och Verksamhetsplan under övrigt.

4.

Uppföljning av föregående protokoll
4.1. Valberedningen
Alla oklarheter är nu utredda.
4.2. Caféet
Har inte hunnit skriva en verksamhetsplan. Delar Ivents budget för Ikvällen.
4.3. Gemensamt inköp av hoodies
Prylet kommer inte att ta hand om detta, då de känner att de inte
riktigt har tid med detta just nu. Varje utskott/grupp sköter detta för
för sig istället. Timmi kan visa de som är osäkra på hur man gör.
4.4. Webb-utbildning
Niklas hittar ett datum, i mån av tid kan det göras under onsdagens
kvällsmöte.
4.5. Jubileumsbalen
sexI har tagit fram några alternativ. Förmodligen kommer det att bli
innan påsk.
4.6. Skidresan
Eftersom en annan studentgrupp var bokad lv0, kommer skidresan att
vara under lv1 som vanligt.

5.

Actionpoints
Victor gick igenom listan med actionpoints. Han och Anna KS har p.g.a.
verktygsproblem inte fått upp anslagstavlorna än, men det är på gång.
Ebba har gjort städschema för både styrelserummet och
mötesrummet.
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6.

Utskotten informerar
6.1. sexI
iPub anordnas på på torsdag. Tackresa eller tackfest för
de som har jobbat under nollningen till helgen.
6.2. SRI
Emilia har varit på programledarutbildning. En sak som flitigt
diskuterades var införandet av obligatoriskt kandidatarbete i trean.
Utskottet har också haft flera läsperiodsmöten. Mona Becker var
upprörd över ettornas uppförande under föreläsningarna. Styrelsen
upplevde att det fanns liknande saker att anmärka på under I09:s
föreläsningar också. Detta är ett problem som kåren kanske skulle
kunna hjälpa till med.
6.3. Ivent
Terminens första I-kväll imorgon onsdag. Då lottas även iPaden ut. På
fredag släpps biljetterna till skidresan. Detta föregås av uppvärmning
på After School.
6.4. AU
Bring /Posten Norge har ett event på fredag. H&M var mycket nöjda
med det eftermiddagsevent de hade förra veckan. CapGemini kommer
att ha ett event för äldre studenter snart. Alla grupperna har kommit
igång med sin verksamhet.
6.5. Info
Katalogen kommer att vara klar inom kort. Fotograferingen av
utskott/grupper gick bra och alla hanns med, så det finns inget behov
av ett uppsamligsheat.
6.6. InUtI
Ska ha möte ikväll för att styra upp arbetet. Det anordnas en spelkväll i
Cornelis imorgon för utbytesstudenter där Johanna (Världsmästare)
kommer att vara med. Utskottet jobbar mycket på relationen med
utbytesstudenterna i allmänhet. De har också funderat på att ha ett
mingel med äldre studenter som varit utomlands för att hjälpa de som
ska söka nu. Det gavs förslag att utskottet kanske kunde göra en folder
som beskriver hela ansökningsprocessen.

7.

Sophantering
Det har blivit något av ett problem i M-huset. Containern ligger ganska
långt bort från själva huset. Ebba och Victor tar upp detta på nästa
husstyrelsemöte. Det framkom klagomål på hanteringen av
pantflaskorna som blir kvar efter lunchföredrag och annat. Dessa har
blivit stående i styrelserummet lite för länge. Fredrik tar upp detta
med NGI.

8.

Höstterminsmötet
Alla styrelseledamöter uppmanades att titta igenom stadgarna och
reglementet för att se om de vill ändra på något.
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9.

Kvällsmöte
Under morgondagens kvällsmöte kommer fokus att ligga
på hur man ska skapa gemenskap på sektionen och få
alla att känna sig inkluderade. Detta inkluderar
diskussion om informationsflödena på sektionen och även hur folk ser
på styrelsen och dess insats. Det kommer även att behandla Ikonferensen och en utvärdering av nollningen. Victor återkommer
med lokal.

10.

M-huset
Togs upp under punkt 7.

11.

Mötesrummet
Ebba har gjort upp mötesschema och städschema för mötesrummet
och styrelserummet. Som det ser ut kommer bägge rummen att vara
fullbokade samtliga luncher utom varannan fredag.

12.

Övrigt
12.1. Yrkesinformation för ettorna
Andreas har berättade om yrkesrollen och vad en I-are blir. Många
känner att de inte riktigt vet vad de kommer att blir. Det kan vara på
sin plats med mer information.
12.2. Aktivalista
Den existerande aktivalistan är rörig och inaktuell efter höstens
rekrytering. Anna KS gör en ny lista och lägger upp den på Google Docs
för alla att fylla i.
12.3. Prylet
Prylet har utökat sin grupp och undrar över glädjepengarna som inte
är budgeterade för så många medlemmar. Det beslutades att deras
glädjepengar utökas.
12.4. Verksamhetsplan
Victor ska ha möte med alla utskottsordföranden och diskutera deras
verksamhetsplaner. Alla har åtminstone en idé om verksamhetsplan
och kommer maila verksamhetsplanen till Victor.

13.

Nästa möte.
Nästa möte är tisdag 11 oktober.

14.

Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu
Sekreterare
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Anna Rengstedt
Justerare
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