Protokoll
Styrelsen, I-sektionen
Tid: tisdag den 11 oktober 2011, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Anna Kjölstad Svedu, Sofia Öberg, Niklas Ohlsson,
Timmi Modari, Anna Rengstedt, Fredrik Oher, Emilia Alfredsson, Isabelle Jonson, Andreas
Norrman.
Ärenden:
1. Mötet öppnades.
2. Val av sekreterare och justerare
Anna KS valdes till mötessekreterare och Sofia valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkändes med tillägg av Utbildningsdag och kickoff, Hyra av caféet,
Protokoll på hemsidan, I-konferens samt Niklas kommenterar.
4. Uppföljning av föregående protokoll
Det som krävde uppföljning sedan förra veckan var vilka som följer med till
I-konferensen, vilket tas upp senare under mötet.
5. Actionpoints
Victor gick igenom listan med actionpoints. Anslagstavlorna är i princip
färdigmonterare, bara det absolut sista kvar. Timmi har satt ett datum för
jubileumsbalen, som troligtvis kommer att bli den 24 mars. Victor och
Timmi ska diskutera igenom upplägget för balen i stort- så som lokal,
kostnad med mera.
6. Utskotten rapporterar
6.1. sexI
Har för närvarande en ganska lugn period. De hade kvällsmöte i
onsdags, och de nyrekryterade är väldigt drivna och har massor med
idéer. Troligtvis kommer det att hända väldigt mycket till våren.
Både en jubileumsbalgrupp och en tandemgrupp är nu tillsatta.
Aktivasittningen är nu bokad på Helsingkrona den 11 november.
Timmi kommer att maila ut till alla om anmälan. Han ser till att även
revisorer och valberedningen nås.
6.2. SRI
Mekanikkursen har gjorts om helt. En grupp bestående av Aylin och
Solveig från institutionen, Nina och Jan-Erik från programledningen
Sektionen för Industriell ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

E-post: ordf@isek.se
Webb: isek.se

och Emilia och Linnea från studirådet har diskuterat
frm det nya upplägget. Det är helt förändrat och
kommer att innebära att det kommer att vara flera
alternerande föreläsare. Dessutom kommer kursen
förmodligen inte att tenteras på vanligt sätt, utan kommer istället
att examineras genom ett antal delduggor under kursens gång.
Utbildningsnämnden kommer att ta ett definitivt beslut när de
sammanträder. Troligtvis kommer detta upplägget att klubbas
igenom. Styrelsen ansåg att det är viktigt att man så fort som möjligt
efter att ett definitivt beslut tagits informerar ettorna om det nya
upplägget. Det diskuterades huruvida det verkligen är lämpligt att ta
bort sluttentan eftersom att studieupplägget för studenterna då
kommer skilja sig markant från andra kurser på LTH.
6.3. Ivent
Utskottet har väldigt mycket saker som ligger i startgroparna just nu.
Helgen efter tentorna blir det paintball. Det är också väldigt många
prova på-event som ligger i läsperiod 2. Det kommer även att
anordnas en stipendiekväll och en kaffeprovning under hösten. Det
planeras också en förhandsvisning av teater eller opera.
6.4. AU
Eventet med Triathlon i förra veckan var mycket uppskattat. Alla nya
ledamöter i NGI har nu blivit tilldelade företag som de ska jobba
mot. Börsgruppen har ett event imorgon och Mentorsgruppen har
börjat komma igång med sitt arbete. INKA har nu skrivit avtal med
en huvudsponsor, PwC.
6.5. Info
Onsdag läsvecka 1 är det släpp för fotokatalogen. På onsdag i
läsvecka 2 kommer en ny grafisk profil och i samband med detta
kommer det en utformning på nyhetsbrevet. Det kommer också att
komma upp en ny funktion på hemsidan där man kan sälja/köpa
böcker vilket ska ske i samarbete med SRI. De protokoll som finns
från i år ligger uppe på hemsidan nu.
6.6. InUtI
Utlandsstudieminglet gick bra och var väldigt uppskattat. Det kom
personer från flera årskurser och ställde frågor. Även de som var där
och informerade tyckte att det var trevligt. Detta är något som bör
anordnas även kommande läsår.
7. Äskningar
Caféets äskning om pluggfika, Infos äskning om katalogsläpp och InUtIs
äskning om fika till utlandsminglet godkändes.
8. Caféets verksamhetsplan och budget
Alla var eniga om att det var en mycket välgjord versamhetsplan som
gruppen hade utformat. Det framkom dock ett par synpunkter, bland annat
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huruvida deras verksamhet ska innefatta enskila event med
varm mat eller om det ska vara mer traditionell fikautformning på deras event. Det beslutades att det
hädanefter kommer att budgeteras 4000 kr per termin till
deras verksamhet, inkluderat det fika som ordnas till terminsmötena.
9. Övrigt
9.1. Utbildningsdag och Kick-off
Victor var på en föreläsning om pedagogik och motivation för
övningsledare som han tyckte var väldigt bra. Han uppfattade att detta
var något som också kunde appliceras på sektionens verksamhet.
Föreläsaren kom från ”Genombrottet” på LTH och Victor ska försöka att
ordna en utbildning för styrelsen och gruppansvariga med honom.
Eventuellt skulle man också kunna ha en liten kick-off i samband med
detta. Victor ser ifall han kan finna ett passande datum.
9.2. Hyra av M-caféet
Alla påminns om att det är viktigt att man försöker att vara ute i god tid
(minst två veckor innan) när man hyr caféet. Detta eftersom
cafémästaren på M måste prata med husprefekten, som kan vara lite
svår att få tag på.
9.3. Protokoll på hemsidan
Det är viktigt att styrelsen lyckas kommunicera vilka frågor som drivs till
medlemmarna. Alla officiella protokoll läggs upp på hemsidan och
kommer att göras mer lättillgängliga. Styrelsen måste också bli bättre på
att använda nyhetsbrevet som informationskanal. Ebba kommer att
ansvara för att skriva ihop en liten text till detta.
9.4. I-konferensen
Det beslutades att AlumnI-ordförande ska följa med på konferensen,
alumni-frågor kommer att diskuteras och gruppen är i en uppstartsfas
och kommer troligtvis att få med sig väldigt mycket nyttig information
därifrån. Detta innebär att budgeten kommer att överskridas, men det
beslutades att detta utifrån omständigheterna är acceptabelt.
9.5. Niklas kommenterar
Valberedningen har traditionellt haft väldigt lite kontakt med styrelser,
vilket de tycker vore önskvärt i syfte att lära sig mer om de olika
posterna och vad som krävs. Niklas har också uppfattat att vissa tycker
att NGI skickar ut väldigt mycket mail och att detta ibland gränsar till att
vara otydligt och för mycket. Detta är något som kommer att diskuteras
vidare vid annat tillfälle. Vidare tyckte Niklas att nollningen bör vara
med som som diskussionstema på nästa kvällsmöte vilket övriga höll
med om. Den är viktigt att diskutera medan den ännu är färsk i minnet.
Till det kvällmötet bör även gamla överphöset, Hanna Pernbert, bjudas
in för att kunna förklara och komma med åsikter. Niklas ansåg också att
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styrelsen borde bli bättre på att inte diskutera detaljer
under tisdagsmötena.
10. Nästa möte
Nästa möte blir tisdag den 25 oktober.
11. Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu
Sekreterare
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