Protokoll
Styrelsen, I-sektionen
Tid: tisdag den 1 november 2011, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Anna Kjölstad Svedu, Sofia Öberg, Timmi Modari,
Niklas Ohlsson, Fredrik Oher, Anna Rengstedt, Emilia Alfredsson, Isabelle Jonson, Kristoffer
Berglind.
Ärenden:
1. Mötet öppnades.
2. Val av sekreterare och justerare
Anna KS valdes till sekreterare och Timmi till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkänt med tillägg av punkterna Ekonomi, Rapport från PLI och
Information från kåren. Punkten Utskotten rapporterar flyttades till efter
Övrigt.
4. Uppföljning av föregående protokoll
Inget särskilt som krävde uppföljning.
5. Actionpoints
Victor gick igenom listan med actionpoints.
6. Höstterminsmötet
Höstterminsmötet kommer att äga rum den 8 november kl 15. Det är
föreläsning i M:B direkt före, vilket betyder att salen kommer att behöva
göras i ordning ganska snabbt och mötet förmodligen kommer att kunna
starta något senare än kl 15. Motionerna som kommit in gicks igenom. De
propositioner som önskas tas upp gicks också igenom och styrelsen var
enig om att dessa propositioner var lämpliga. Nu på fredag 4 november kl
8.00 kommer det att vara ett diskussionsmöte om själva mötet.
7. Resa till Norge
Victor föreslog att det kunde vara trevligt att åka iväg till de norska fjällen
med nuvarande styrelse och de som väljs in på höstterminsmötet för att ha
överlämning, teambuilding och även diskussioner kring strategiska frågor.
Detta skulle förslagsvis kunna göras veckan innan skolan börjar efter
juluppehållet (lv 0). Styrelsen var enig om att det var en god idé, men det
kan vara lite problematiskt med omtentor, varför det vore bra att avvakta
tills efter tentaresultaten har kommit.
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8. Övrigt
8.1. Ekonomi
Sofia och Malin har nu avslutat föregående
räkenskapsår, vilket visade på ett starkt positivt
resultat. Det är upp till föregående styrelse att besluta om vart de
pengarna ska gå och Malin har ett förslag. Det beslutades att Sofia
och Victor ska diskutera saken vidare. En äskning på 2480 kr till
Squash-stegen godkändes. Victor inkom med en äskning omfattande
1350 kr för mat/fika till utbildningsdagen, som godkändes. Timmi
inflikade att sexet kanske vill göra något efter utbildningen, vilket
samtliga ledamöter tyckte vore trevligt. Det beslutades även att de
nyinvalda ska vara med under dagen om de har möjlighet. Närmare
information om tider kommer i nästa vecka.
8.2. Rapport från PLI-möte
Victor meddelade att Nina Reistad inte kommer att sitta kvar som
programledare framöver. Det är inte fastställt vem som blir hennes
efterträdare. Det pratades en del på mötet om de generella attityder
från I:are som vissa föreläsare har haft problem med. Jan-Erik ska
prata med alla som har hållit i föreläsningar. Det framkom även
önskemål om att Victor och Emilia kanske ska ut och prata i
klasserna. De diskuterade även 3+2-systemet på mötet, men kom
inte fram till något definitivt.
8.3. Information från kåren
Kristoffer informerade lite om det som diskuteras på kåren just nu.
Framförallt diskuteras möjligheterna att anställa en heltidare till,
eftersom många av de nuvarande heltidarna är överbelastade.
Kristoffer uppmanade styrelsen att tänka på saken och komma med
konkret input.
Nyårsbalen har också diskuterats en del på kåren. Denna är en
tradition som inte har varit så populär bland I:are tidigare. Nu
diskuteras det huruvida den ska göras om till en fest i stället för en
bal.
9. Utskotten rapporterar
Punkten bordlades till nästa möte.
10. Nästa möte
Nästa möte är tisdag den 15 november kl 12.
11. Mötet avslutades.
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