Protokoll
Styrelsen, I-sektionen
Tid: tisdag den 31 januari 2012, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Anna Kjölstad Svedu, Sofia Öberg, Victor Bodin,
Marcus Witting, Emilia Alfredsson, Isabelle Jonson, Erik Eliasson, Conrad Gerlach, Kristoffer
Berglind.
Ärenden:
1.

Mötet öppnades.

2.

Val av sekreterare och justerare
Anna valdes till sekreterare och Ebba valdes till justerare.

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkändes med tillägg av punkterna Äskningar,
Sektionsstyrelseutbildning, PLI och Stormöte under Övrigt.

4.

Uppföljning av föregående protokoll
Det var inget särskilt som krävde uppföljning utöver det som redan
finns på dagordningen.

5.

Actionpoints
Städschemat är fixat, Ebba hade gjort för vårterminen med. Ebba har
också skapat en preliminärkalender, där man kan lägga in preliminära
event. Marcus har kollat upp kostnad för att trycka på tröjor, att göra
det själv är billigast, men kvaliteten blir inte jättebra.

6.

Utskotten rapporterar
6.1. sexI
Utskottet rekryterar just nu, och har fått in en del ansökningar.
Deadline för att söka är nu på söndag. Nästa event är Talangsittningen
på torsdag, och biljettförsäljningen till denna har gått bra.
6.2. Ivent
På fredag åker ett gäng till Malmö för att titta på Les Misérables.
Utskottet har också lyckats få 15 platser till Carmen den 28 februari.
De som var reserver på Les Misérables har förtur till dessa biljetter.
Marcus påminde om att caféet måste bokas två veckor innan event
ska äga rum. Förhoppningsvis kommer det en Prova-på-Kung-Fu, den
enda tillgängliga tiden var på torsdag, men de ska kolla upp om det går
att hitta ett annat tillfälle.
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6.3. SRI
Det händer för närvarande ganska mycket i utskottet.
Emilia samarbetar med kåren och andra SRordföranden vad gäller vilka krav man kan ställa på
pedagogik och även anonyma tentor. Treorna hade bästa
svarsfrekvens på CEQ-enkäterna och kommer att bjudas på kaffe och
tårta.
6.4. AU
NGI ska rekrytera fem personer till. Conrad ska hålla i en
strategiworkshop för AU-styrelsen på måndag. Nina Rodling slutar som
mentorsgruppsordförande och Sara Nordlund tar över. Case har
jobbat mycket med TIMES som var i förra veckan, vilket var mycket
lyckat. BGI är på gång med ett samarbete med Klarna. NGI har råkat få
en datumkrock mellan AT Kearney och McKinsey den 16 februari.
6.5. Info
Utskottet har numera tre nyrekryter. Designgruppen är klara med
anmodan till balen och jubileumsloggan blir klar under dagen. Det
kommer att vara releasefest för i-Type på Casa den 15 mars. En PRgrupp som riktar sig mot blivande studenter kommer att vara
integrerat i Info.
6.6. InUtI
Avslutade TIMES-semifinalen i förra veckan, Lundagård var där och
rapporterade. Lundalaget är i Linköping för sin semifinal. De var i
Stockholm på caselösningsträning med Occam för ett litet tag sedan.
Det kommer också att anordnas med en sittning för alla som ska med
till Prag. Linköping kommer nog också att åka ner ett gäng. Victor S och
Isabelle ska på möte om utlandsstudieansökning på torsdag.
7.

Prylet
Ebba hade möte med Felix igår och Prylet tar sig gärna an
bilförmansuppgiften. De ska kolla på vilka som ska tillsättas som
tillförordnade. Felix har mycket att göra, särskilt med jubileet. Det vore
bra om de tillsatte någon att kolla upp sektionströjor. Det har
diskuterats att skaffa en shop på kåren.

8.

Balen
Anmodan kommer att komma ut snart. Vissa personer kommer att
vara tvungna att jobba en del under balen, och då är frågan hur
mycket som ska betalas. Styrelsen tyckte att det ska beaktas att alla
aktiva tackas på andra sätt.

9.

Iventförening
Det finns en hel del pengar som man kan få i bidrag för
idrottsföreningar. Marcus har kollat upp en del kring detta och har
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hittat en del alternativ som är intressanta. Så länge
man tycker att det är värt arbetsinsatsen är det bra.
Det är däremot viktigt att sektionen till slut består av
en massa avknoppade föreningar.
10.

Telefoni
Det är lite oklart hur stort behovet är för en sektionstelefon, men
styrelsens uppfattning var att det nog är tillräckligt stort för att skaffa
en telefon. Telefonen fungerar som en mobil med SIM-kort. Ju fastare
den kan göras, desto bättre. Conrad fixar ett bra alternativ och så får
Sofia eller Victor följa med och skriva under avtal.

11.

Övrigt
11.1. Äskningar
BGI:s äskning för Skypekonto avslogs, då detta redan finns.
Källarmästeriet äskar 650 kr till en sabreringssabel som ska användas
som vandringsklenod i gruppen och vid speciella tillfällen, denna
äskning godkändes. SexI äskar 975 kr till inköp av vinglas, denna
äskning godkändes. Källarmästeriet äskar pengar till inköp av knivar,
och denna godkändes till ett belopp av 1300 kr. Källarmästeriet äskar
också 1596 kr till nya hyllor till förrådet som behöver struktureras upp,
detta godkändes.
11.2. Sektionsstyrelseutbildning
På lördag är det sektionsstyrelseutbildning på kåren. Det är bra om så
många som möjligt går på denna.
11.3. PLI
För närvarande har I-programmet ingen programledare. Nina sitter
inte kvar längre, och posten har ännu inte tillsatts. Victor S ska ta en
diskussion med kåren för att se om de kan hjälpa till på något vis.
Victor ska också se om inte Nina kan tänka sig att sitta kvar tills någon
tar på sig uppdraget. Victor ska också prata med kanslichefen om
lokalerna i Matteannexet.
11.4. Stormöte
Mötet flyttas från onsdag till torsdag och efteråt blir det utgång på
Kålles.

12.

Nästa möte
Nästa möte är tisdag den 14 februari, kl. 12.

13.

Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu, sekreterare
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Ebba Linde, justerare
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