Protokoll
Styrelsen, I-sektionen
Tid: tisdag den 28 februari 2012, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Sofia Öberg, Anna Kjölstad Svedu, Emilia
Alfredsson, Isabelle Jonsson, Victor Bodin, Conrad Gerlach, Erik Eliasson, Marcus Witting,
Andreas Norrman.
Ärenden:
1.

Mötet öppnades.

2.

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

3.

Godkännande av dagordning
Godkänt med tillägg av punkterna Programledning, Balen och
Omstrukturering under övrigt.

4.

Uppföljning av föregående protokoll
-

5.

Actionpoints
Anna gick igenom och uppdaterade listan med actionpoints.

6.

Utskotten rapporterar
6.1. sexI
Puben i onsdags var väldigt trevlig. Den rent ekonomiska biten kan
förbättras till nästa gång. Victor B var i övrigt mycket nöjd med
utfallet. Kåren sköter själva inhandlingen av mat med mera, sexI
beställer bara det de vill ha, vilket är mycket smidigt.
6.2. SRI
Utskottet är just nu i gång med utvärdering av specialiseringarna. Det
verkar som om det har gått bra. Det har kommit fram en hel del både
positiva saker och saker som kan förbättras. Ettorna och tvåorna är
inte så insatta och nästa gång det är dags att utvärdera
specialiseringarna är det bra om två personer som går varje
specialisering skulle kunna vara med, gärna femmor. Emilia hade i
söndags möte med Fredrik Oher och två studenter som är nästan klara
angående utvärderingen av hela utbildningen. De tog fram en strategioch tidsplan. Emilia ska också boka möte med PLI om detta.
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6.3. Ivent
Ikväll åker 20 personer till Malmö för att titta på
Carmen på Malmö Opera. Marcus var hos Johan
Edentoft (aktivitetssamordnare på kåren) och pratade
om pokerturneringen, som går att ha i Gasquesalen. Så länge man inte
spelar om pengar går det alldeles utmärkt att anordna den typen av
event. Rent juridiskt går det bra att ha en anmälningsavgift. Ivent
kommer att försöka hitta datum att anordna detta så snart som
möjligt, eventuellt blir det inte förrän till hösten eftersom det händer
så mycket i vår. I-sektionen kommer att hålla i eventet, men kåren
kommer att hjälpa till och alla sektioner kommer att vara välkomna.
Tanken är att det samtidigt ska vara en pub.
6.4. AU
Percy Barnevik kommer att besöka Lund som förevent till INKA den 21
mars. Hans krav var att minst 1000 personer skulle kunna komma,
därför kommer han att hålla två föredrag i stora salen i AF-borgen. Alla
som kommer får även Percy Barneviks bok. Eventet arrangeras i i
samarbete med TLTH centralt och Lundaekonomerna. Andreas
Söderberg och Jonas Berglund ansvarig från vårt håll. Casegruppen
håller snart i I-case Challenge. Det drar ihop sig inför INKA den 22
mars. Börsgruppen har gått ut med information om anmälan till
Londonresan.
6.5. Info
Utskottet har mycket att göra just nu inför I-typesläppet. Alla texter är
nu klara. Den grafiska profilen skulle varit klar i fredags, men det blir
nu på fredag istället. 110 personer är anmälda till releasefesten. Erik
äskar 400 kr till dekoration och snacks till förfest, vilket godkändes.
6.6. InUtI
Just nu är det mycket fokus på Pragresan. I-sektionen Linköping åker
också med och kommer att bo på samma hostel. 80 personer är
anmälda till Pragsittningen och cafégruppen anordnar brunch dagen
efter.
7.

Middag med M
Förslagsvis kan denna vara den 19 mars, detta får kollas med Mstyrelsen.

8.

Info och utbildningsplan för I-programmet
Det har sammanställts vad PLI ska göra för insatser för de olika
årskurserna. Information om utlandsstudier kommer att
tidigareläggas, likaså information om specialiseringar och
teknikprofiler. Det kommer som tidigare också att anordnas
gruppsamtal för de som vill det. Victor S mailar ut planen. Det kommer
att vara mer mingelaktigt än tidigare, så att det blir mer interaktivt och
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förhoppningsvis mer givande. Det har även varit ett
uppstartsmöte med phöset, som just nu rekryterar
phaddrar. Studievägledningen har satt en övre
begränsning på antalet phaddrar till 60 personer. De
om inte blir phaddrar kommer att kunna vara delaktiga i nollningen på
andra sätt. Victor S ska prata med Ingrid om begränsningen, eftersom
det är lite oklart att studievägledningen ska sätta dylika begränsningar
för sektionsanknutna aktiviteter.
9.

Urval till våra event
BGI har bett om CV i samband med ansökan till att följa med på
Londonresan. Detta är något som det borde finnas en policy för. Man
kan lita på att det är opartisk granskning, men frågan är om det är
sektionens sak att kräva sådant för denna typ av event. Kanske kan det
vara bättre med kvoter för olika årskurser. Däremot är det absolut
vettigt att personer ska motivera varför de vill följa med. På så vis
sållar man ut de med störst intresse, vilket hellre bör premieras, och
att man i så fall inte ha något formellt CV-krav. Det är en annan sak när
företag vill ha en viss profil och man ansöker med CV till dem. Conrad
lyfter frågan i AU.

10.

Uppföljning utlandsstudier
Victor pratat med Martin Andersson. Brytdatumet kommer nog att
ligga bättre i tid till nästa höst. Meritpoängerna är lite känsligare och
svårare att ändra på, förhoppningsvis kan man i denna fråga ta hjälp av
kåren. Hälften av av alla som åker är I-are och därför är det en
viktigare fråga för just I-sektionen än för andra sektioner. Man får till
exempel inga poäng för sektionsengagemang som inte är i styrelsen,
detta är extra viktigt för I eftersom vi har många förtroendeposter som
inte är styrelseledamöter. Det är också viktigt att försöka få folk att
åka i trean istället för i fyran. Isabelle och Victor S driver detta vidare.

11.

Övrigt
11.1. Programledning
Det kommer att vara möte med programledningen imorgon. Det finns
namn i omlopp för vem som ska bli ny programledare, men tillsvidare
sitter Nina kvar.
11.2. Balen
Det är ganska många som är anmälda nu, det är bra om man pratar
mycket om det. Det är ju årets största event.
11.3. Omstrukturering
AlumnI bör ha en naturlig plats i AU, och det finns även synergieffekter
som kan komma av detta. Ebba ska prata med Josefine om vad hon
tycker om detta.
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12.

Nästa möte
Nästa möte blir tisdag den 20 mars, kl.12.

13.

Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu, sekreterare
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