Protokoll
Styrelsemöte, I-sektionen
Tid: tisdag den 20 mars 2012 kl. 12
Plats: Styrelserummet, M-huset.
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Sofia Öberg, Anna Kjölstad Svedu, Emilia
Alfredsson, Isabelle Jonson, Marcus Witting, Erik Eliasson, Kristoffer Berglind, Victor Bodin
(från punkt 7).
Ärenden:
1. Mötet öppnades.
2. Val av mötessekreterare och justerare
Anna valdes till sekreterare och Sofia valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkänt med tilläggen Programledare, Äskning, Röd matta och Loggatävling under
Övrigt.
4. Föregående mötesprotokoll
Inget särskilt från föregående möte krävde uppföljning.
5. Actionpoints
Anna gick igenom och uppdaterade listan med actionpoints.
Fredrik har kommit med kostnadsförslag på hans högtalarsystem. Han vill ha 19 000
kronor exklusive moms för allt (23 750 kronor inklusive moms), då följer det även med
rökmaskin, ljus, snömaskin med mera. Styrelsen beslutade att köpa Fredriks anläggning
enligt detta förslag, förutsatt att förvaringen kan lösas. Victor B får i uppdrag att upprätta
rutiner för uthyrning och användning, samt att finna lämplig förvaring.
6. Utskotten rapporterar
6.1. sexI
Victor B var inte närvarande vid tillfället för denna punkt.
6.2. Ivent
Utskottet anordnar thaiboxning nästa vecka. Det kommer att vara en anmälningsavgift
på 20 kr för att se till att de anmälda verkligen kommer. Just nu är ungefär 15 personer
anmälda, minimiantal är 20 stycken. Pokerturneringen är det som tar mest fokus just nu.
Den går av stapeln den 4 maj i Gasquesalen och kommer att kosta 100 kronor för inträde
i tävlingen. Samtidigt kommer det att vara pub, som är öppen för alla. Det är inte
bestämt huruvida det ska vara inträde för de personer som inte deltar i tävlingen.
Vinnarbordet kommer att få vinster. Biljettsläppet blir veckan efter påsk.
6.3. Info
Utskottet har för närvarande mycket att göra. I-type släpptes förra veckan, och
releasefesten på Malmö Nation var mycket uppskattad. Den nya grafiska profilen är nu
klar och återfinns i filarkivet på hemsidan. Info har också varit flitigt konsulterade av
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andra utskott, de hjälper gärna till i mån av tid. Planeringen för resten av våren
är i full gång, bland annat kommer ett till nummer av I-type. Erik berättade
om det förslag som han har på en inglasad anslagstavla och styrelsen
diskuterade detta utan att komma till beslut. Kanske kan sektionen få medfinansiering
från programledningen eller huset.
6.4. SRI
Information om nominering till årets lärare kommer ut snart och det kommer att vara en
omröstning på hemsidan. Emilia har varit på mycket möten på sistone i och med
omstruktureringen av utbildningsnämnderna med mera. I kommer den 1 april att ingå i
UN2 tillsammans med F, Pi och Nano. Det kommer också att vara två
studentrepresentanter från I i fortsättningen, vilket är bra. Idag är det Speak Up-day, som
kåren anordnar för att få studenter att engagera sig i sin utbildning. Alla studieråd står i
de olika husen och bjuder på frukt och godis och pratar med studenter.
6.5. AU
Conrad var inte närvarande, men Victor S läste upp ett mail som Conrad hade skickat
med information om vad som händer i AU. Eventet med Percy Barnevik går bra och är
nästan fullt. INKA är på torsdag och det är bra om alla ser till att mingla med företagen.
AU kollar på alternativ för ett nytt kontakthanteringssystem för att kunna föra bra
historik över företagen. Conrad har också haft möte med Josefine om AlumnI, vilket var
givande.
6.6. InUtI
Det var Pragsittning i lördags, som var mycket lyckad. Isabelle har haft möte med Victor
S, Dara (internationellt ansvarig på kåren) och Sofia (internationell koordinator) om
meritpoänger, brytdatum och så vidare. Det var konstruktivt och förhoppningsvis blir
det uppföljning på det snart.
7. Vårterminsmötet
Nästa vecka är det kvällsmöte och till dess bör kolla igenom stadgar och reglemente.
Omorganisationen kommer också att diskuteras då, med utgångspunkt från ett mer
konkret förslag. Det är bra om man lyfter frågan i sina utskott innan mötet. Mötet måste
flyttas till den 24 april (en dag framåt), på grund av att I10 har laboration till klockan 21
på måndagen. Ebba och Victor S bestämmer en lämplig tid och återkommer med denna.
8. Ekonomi
Sektionens ekonomi går som väntat. TIMES utfall var mer eller mindre i enlighet med
det budgeterade resultatet. INKA verkar ha bra koll på sin budget också. Sofia håller just
nu på med att lägga budgeten för kommande verksamhetsår.
9. Renovering av caféet
M-sektionen ska rusta upp M-cafét genom att köpa nya soffor och allmänt fräscha upp
utrymmet. Förut har I-sektionen inte gått in med särskilt mycket pengar för dylika
upprustningar. M-sektionen är öppna för att I ska kunna ta mer plats med till exempel en
logga i caféet. Med tanke på att det ser ganska mörkt ut på lokalfronten i övrigt är det
nog en god idé att satsa lite på kanske ett namnbyte med mera. Det handlar i så fall också
om att skapa mer identitet kopplat till caféet och hålla fler aktiviteter där. Marcus ska
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prata med Cafégruppen och se hur intresserade de är av att vara delaktiga i
processen. Förhoppningsvis kan huset bidra med lite pengar eftersom det
innebär en renovering av studentytor. Om sektionen går in med mer pengar
denna gång än tidigare och dessutom får lite mer exponering för detta, kommer det
förmodligen innebära att man även i framtiden kommer att få göra större investeringar
där. Styrelsen var enig om att det vore bra att få mer utrymme i caféet.
10. Överlämning
Styrelsen diskuterade när det skulle kunna finnas tid till att ha överlämning med de nya.
Den 3 maj var det datum som passade bäst. Det bör även vara någon form av avslutning
med verksamhetsgruppen innan terminens slut. Alla bör tänka över när detta skulle
kunna passa.
11. Balen
Planeringen av balen går bra. Några före detta styrelsemedlemmar från Chalmerssektionen har hört av sig och vill komma, vilket är väldigt roligt. Ivent har fixat
dansträning genom att ta kontakt med riktig förening. De kan två datum precis innan
balen. Detta kommer att kosta 2-3000 kronor. Styrelsen tyckte att man bör bjuda de som
ska gå på detta.
12. Övrigt
12.1. Programledare
Eva Berg är nu tillsatt som ny programledare och går på den 1 april. Nina sitter kvar till
dess.
12.2. Äskning
Det kommer under våren att vara Council Meeting i Warszawa, där de ska ha en caseworkshop. De har bett att någon från Case-gruppen ska komma och hålla i denna.
Därför äskas 1500 kronor för att åka dit. Äskningen godkändes.
12.3. Röd matta
I och med planeringen av pokerturneringen har Marcus funderat en del kring en röd
matta att ha för fina tillställningar och undrade om det fanns ett intresse för detta. Det
bör observeras att det är en hel del merkostnader kopplat till införskaffandet av en sådan,
såsom mattvätt till exempel. Marcus tar fram ett kostnadsförslag.
12.4. Loggatävling
Loggatävlingen ska utlysas ännu en gång i nyhetsbrevet.
13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är tisdag den 17 mars kl. 12 i styrelserummet.
14. Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu, sekreterare
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