!

Protokoll
Styrelsemöte, I-sektionen
Tid: tisdag den 24 april 2012, kl. 12
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Sofia Öberg, Anna Kjölstad Svedu, Emilia
Alfredsson, Isabelle Jonson, Conrad Gerlach, Erik Eliasson, Victor Bodin, Marcus Witting.
Ärenden:
1. Mötet öppnades.
2. Val av mötessekreterare
Anna valdes till mötessekreterare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Godkänt med tillägg av Äskning och Aktivaresan under Övrigt.
4. Föregående mötesprotokoll
Inget särskilt från föregående möte krävde uppföljning.
5. Actionpoints
Anna gick igenom listan med Actionpoints och uppdaterade denna.
6. Konferensen
Alla bör skicka in diskussionspunkter till Victor S. På fredagens fest är det smokingtema
och på lördagen är det vanlig finsittning. Förhoppningsvis kommer pikéerna imorgon.
Schemat börjar kl. 18 på torsdagen.
7. Balen
Anna påminde om att tal, spex och annat ska anmälas till Fredrik Leifland i god tid.
8. Bilen
Det kan komma frågor om bilen på vårterminsmötet. Carl kommer att prata lite om bilen
under mötet. Det är också dags att utvärdera bilinköpet ordentligt och även kolla upp i
vilket skick den är och kanske se över prissättningen. Alla var överens om att den har ett
stort värde i verksamheten.
9. VT-mötet
Det är många som vill rösta, fast de inte kan närvara. Det finns ingenting att göra åt detta
eftersom det inte är tillåtet att rösta med ombud. Utskotts- och gruppinformationen bör
hållas väldigt kort för att det inte ska dra ut väldigt mycket på tiden. Andreas Norrman
kommer även att vara hårdare med mötesdisciplinen.
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10. Fest den 7 maj
Det är en fest för alla sektionsstyrelser den 7 maj. Man delas in i grupper med
andra sektionsstyrelser och går runt mellan de olika husen, där det finns lite olika
aktiviteter.
11. Övrigt
11.1. Äskning
Ebba önskar tacka alla som går av med en fickplunta, det blir allt som allt tretton stycken.
Äskningen godkändes preliminärt.
11.2. Aktivaresan
Med facit i hand borde det ha funnits starksprit. Det var också tråkigt att många åkte
hem i bil på natten. Framförallt är detta tråkigt med tanke på att det är de som är kvar
som får städa och göra i ordning, medan de som åker hem bara är med på det roliga.
Nästa år får man vara hårdare med detta.
12. Nästa möte
Nästa möte blir den 8 maj kl. 12.
13. Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu, sekreterare
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