	
  

Protokoll
Styrelsemöte, I-sektionen
Tid: torsdag 29 mars 2012, kl. 15
Plats: Styrelserummet/Mötesrummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Sofia Öberg, Anna Kjölstad Svedu, Emilia
Alfredsson, Isabelle Jonson, Conrad Gerlach, Erik Eliasson, Victor Bodin, Marcus Witting,
Niklas Ohlsson, Anna Rengstedt.
Ärenden:
1. Mötet öppnades.
2. Val av mötessekreterare
Anna valdes till mötessekreterare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Det fanns inget särskilt från föregående möte som krävde uppföljning.
5. PLI
Victor S meddelade att Eva Berg nu definitivt är ny programledare för I-programmet.
6. Fixardag
Det vore bra om ett gäng kunde röja undan i och se över alla lokaler innan sommaren,
eller åtminstone innan nollningen börjar. Anna och Victor B kollar på när detta skulle
kunna göras.
7. Utvärdering I-programmet
Emilia har tillsammans med Fredrik Oher och två personer från femman setts för att
utvärdera programmet. De har nu skickat ut enkäter och väntar på svar. Dessa handlar
om vad man vill ha mer av och vad man anser om programmet i sin helhet. De har
försökt att hålla enkäten ganska kort så att det inte blir jobbigt att fylla i. Vanliga
önskemål är att integrera ämnen med mer case. De har även diskuterat
kandidatarbetesfrågan.
8. Lokaler
Just nu ser det ganska mörkt ut med nya lokaler, utan fokus bör ligga mer på att ta hand
om de som redan finns. Detta kan innebära till exempel en större investering i caféet, och
att I på så sätt får mer utrymme där med kanske en logga. Victor pratar med M:s
ordförande om detta.
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9. Överlämning
Överlämningen med nya styrelsen kommer att äga rum den 3 maj, med
diskussioner på eftermiddagen och middag på Sjölund på kvällen.
10. Omorganisation
Ebba, Niklas O och Anna R presenterade sitt förslag till omorganisation. Detta
diskuterades flitigt och styrelsen beslutade om en tredelad lösning som innebär att man
väljer in en ledamot, som tillsammans med nuvarande presidium, AU-ordförande och
SRI-ordförande utgör det som idag kallas styrelsen. Därtill kommer alla
utskottsordföranden, tillsammans med den tidigare nämnda gruppen, att sitta i det som
kommer att kallas styrelsen. Dessutom ska det fortsättas med stormöten, och denna
grupp ska även omfatta kårrepresentanter. Ebba tittar på vad alla delar ska kallas, och
skickar ut en närmare förklaring av förslaget.
11. Stadgeändringar sedan förra mötet
Anna gick igenom de stadgeändringar som antogs under höstterminsmötet, och styrelsen
beslutade att stå fast vid att alla dessa fortfarande är aktuella. En eventuell ökning av
aktivapengen ansåg styrelsen istället borde budgeteras på respektive grupp/utskott som
en slags trivselpeng som kan användas till fika eller så på möten.
12. Plattare organisation
Det är redan beslutat att köpa in aktivatröjor. Erik ser även till att man tar porträttfoton
på alla som är ansvariga under hösten, som kan läggas upp på hemsidan och även sättas
upp utanför styrelserummet. Ebba ordnar med tavlan som ska sättas upp utanför
styrelserummet.
13. Infoflödet
Nyhetsbrev: Anna och Victor tittar på hur man skulle kunna göra ett bättre nyhetsbrev.
Uppföljning hemsidan: Koden för det nya flödet på hemsidan är nu klar och ska gås
igenom och implementeras så fort som möjligt. ”Vill studera”-fliken kommer även att
uppdateras. Om man ska skriva mer om programmet bör programledningen godkänna
detta.
Info-TV: Conrad och Erik ska kolla upp hur man kan införskaffa en TV för
informationspridning och hur detta på bästa sätt ska kunna genomföras tekniskt.
Styrelsen beslutade att detta är en investering som bör göras.
Anslagstavlan: Styrelsen beslutade att det inte var aktuellt att införskaffa en ny
anslagstavla för tillfället.
14. Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu, sekreterare
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