Dagordning
Styrelsemöte, I-sektionen
Tid: tisdag 29 oktober 2013
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Kajsa Alenmyr, Jacob Adamowicz, Erik Hellered, Markus Andersson, Fanny
Lundkvist, Gustav Ramberg, Nils Ahlgren, Albert Strömberg, Inanna Lallerstedt, Anne Riise
Åberg, Oliver Flinck, Alexandra Schönbeck, Sara Gunnarsson
Ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötessekreterare
Anne valdes till sekreterare och Markus till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Dagordningen godkändes utan tillägg.
4. Föregående mötesprotokoll och actionpoints
Gustav har börjat kolla på skrivare, de som uppfyller det vi behöver ligger på runt 800900 kronor och har en utskriftskostnad på runt 40 öre per sida, vilket alla tyckte lät
rimligt. Gustav tar fram ett slutgiltigt förslag till nästa möte.
5. Actionpoints
Gustav: Ta fram slutgiltigt skrivarförslag.
Inanna: Blomma och tackkort till programledningen
Inanna: Kolla upp person från TM för ledarskapsutbildning.
Kajsa: Sammanställa ny aktivapolicy
Kajsa: Boka cafét för HT-mötet
Erik: Prata med CafI om fika för HT-möte
Albert: Kolla upp ledarskapsutbildning
6. Utskotten rappporterar
Sexmästeriet: Eventet i Linköping ställdes in, men kanske kommer hållas i lp 3 istället.
Idag är det I-Pub, vilka i fortsättningen kommer hållas på torsdagar.
Ivent: I söndags gick squashturneringen av stapeln med mycket god närvaro där alla
årskurser var representerade. I veckan drar squashstegen igång. Denna vecka kommer
även projekttävlingen utlysas. Ivent har redan arrangerat event av projektkaraktär denna
termin, t ex salsakursen som hölls av Martina. Ivent har även släppt biljetterna till årets
skidresa vilka sålde slut snabbt på alla sektioner, och de har utöver dessa lyckats fixa
ytterligare 25 biljetter till varje sektion.
Karnevalsgruppen är igång, och deras huvudsakliga uppgift är att informera och dra
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igång engagemanget på sektionen, resten är upp till sektionsmedlemmarna.
InUtI: Har börjat bestämma en del kring InUtI-resan i vår. Också arbetet
med Times är igång, även i år kommer Occam Associates vara huvudsponsor. Föreventet
ska i år vara lite mer av en övning i case som ska vara öppen för fler än bara de som ska
vara med i tävlingen och de har pratat med casegruppen.
Info: Hade deadline för I-type igår, och har fått in fina bidrag. En önskan från Info är att
alla tänker på att ha lite mer framförhållning om man vill att Info kommer och fotar på
ett event. Gärna en vecka innan och inte 30 minuter.
AlumnI: Ingen större förändring sen senaste kvällsmötet. De har afterworks på gång i
Stockholm och Malmö snart och utöver detta planerar de examensfest för fullt och
hoppas på taggade I-09or.
AU: Igår hölls ett lyckat förevent till Stockholmsresa, där även två personer från LINK
deltog. Idag är det dags för caselösning med BCG. Albert har haft kontakt med Fredrik
Hult, en tidigare NGI-ordförande som numera jobbar inom IT-konsult branschen och
som var sugen på att styra mer aktiviteter mot Lund.
SRI: Studierådet har haft CEQ möten för alla kurser i våras. De har bestämt att ha I-pad
utlottningen efter jul istället för i läsperiod två så att alla ettor kan vara med. De har även
delat ut ett hederspris och tackat av Christian som flyttat till Kalifornien. De jobbar
redan nu tillsammans med Matteinstutionen för att utvärdera Endimmen, eftersom
beslut om kursen kommer tas innan kursen är slut.
7. Kåren informerar
Alexandra informerade om hur det ser ut på kåren med försäkringar för deras utrustning.
Kåren har ingen speciell försäkring för sin utrustning, mycket på grund av att de har
saker för väldigt mycket pengar som de har i uthyrningssyfte, vilket gör att det skulle bli
väldigt dyrt att försäkra.
Det som är aktuellt på kåren just nu är ARKAD som drar igång om ungefär två veckor,
och Sångarstriden som går av stapeln nästa vecka. Det är också dags för val till
fullmäktige, nu på söndag är sista dagen. Nils och Jacob har varit ute bland ettor och
tvåor och informerat. Det är också fyra heltidarposter som ska väljas och en
jubileumsansvarig.
Utöver detta så är det klart att nyårsbalen kommer bli av och att den i år kommer vara i
samarbete med medicinska föreningen.
8. Högskolverkets utvärdering
Högskoleverkets utvärdering av tekniska skolor blev officiell idag. För Industriell
ekonomi så gick det bra, utbildningen fick det högsta betyget mycket god kvalité.
Utförligare information finns på UKÄs hemsida. Tre utbildningar på LTH fick
underkänt, och dessa har nu ett år på sig att fixa till bristerna och om detta inte görs
kommer de förlora examensrätten.
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Utvärderingen gjordes utifrån examensarbeten, intervjuer med studenter och
de olika programledningarnas egna utvärderingar. I hela landet blev ungefär 25
% av utbildningarna underkända, 50 % godkända och 25 % fick betyget
mycket hög kvalité.
Det beslutades att ge vår egen programledning ett tackkort och en liten blomma som
tack för det bra jobbet de gjort, vilket Inanna tog på sig att fixa.
9. Utvärdering av våra lunch- och kvällsmöten
Bra att kolla läget innan terminen är slut. Skicka in synpunkter till Anne på hur ni anser
att det fungerar idag innan måndag.
10. Aktivapolicyn
Det har beslutats att aktivapolicyn endast ska skrivas på när en person blir aktiv första
gången. Förslaget att endast sista sidan ska vara med godtogs, och det kom förslag på att
lägga till att den aktiva ska känna till de stadgar och reglementen som berör
honom/henne och något om att man ska närvara vid möten och att i tid meddela om
man ej kan närvara. Aktivapolicyn ska vara kort och kärnfull, detaljer som att akademisk
kvart gäller ansågs istället kunna vara upp till de enskilda utskotten och grupperna. Maila
Kajsa övrig input så sammanställer hon en ny aktivapolicy.
11. Övergripande mål
Utskott och grupper ska skicka in sina egna mål denna vecka. FB-poll kommer ut idag
om när styrelsen ska ha vårt eget målmöte. Presidiet kommer färdigställa de övergripande
målen, och den som är sugen på att vara med får förstås vara det.
12. Studiecirklar
Alla har jobbat på riktigt bra, och sektionen har nu 20 stycken studiecirklar. HEJA!!
Närvarolistor delades ut till alla närvarande och de som har undergrupper har ansvar för
att vidarebefordra dem till ansvarig person.
13. Städdags
På söndag är det dags att städa alla våra lokaler. Alla ska med, kör igång någon gång efter
lunch.
14. Övrigt
Kallelse till HT-mötet: Det bestämdes att skicka ut kallelse till HT-mötet så fort som
möjligt, eftersom motioner och liknande ska in senast 8 dagar innan mötet. Erik pratar
med CafI om de kan tänka sig att fixa mat och fika. Kajsa ser till att boka cafét från lunch
och resten av kvällen.
Styrelsemöte utan presidiet: Det togs upp att det behövdes ett möte för
utskottsordförande att endast kunna diskutera utskottsfrågor, detta möte får dock
presidiemedlemmar vara med på om de vill. Datum relativt snart.
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Stående punkt på dagordningen: Vi bör ha en stående ekonomi-punkt på
alla möten för att alla ska ha så bra koll som möjligt.
Seniorsdokument: Ett utökat seniorsdokument finns delat med alla på drive.
Vice besöker möten: Kajsa börjar gå runt på alla utskott och gruppers möten imorgon
onsdag då hon besöker AlumnI.
Ledarskapsutbildning: Vi är fortfarande intresserade av att försöka ha en
ledarskapsutbildning denna läsperiod. Karnevalskommittén har haft utbildning med
någon från TM och en tidigare general. Handels får en gratis ledarskapsutbidlning för sin
styrelse från McKinsey och vi borde kunna lyckas med något liknande. Inanna kollar TM
och Albert kollar om vi har någon näringslivskontakt, vilket följs upp om två veckor.
Utöver detta har alla en generell actionpoint att tänka efter om man själv kan ha någon
bra kontakt.
15. Nästa möte
Nästa officiella styrelsemöte kommer hållas tisdag 19 november.
16. Mötet avslutas

Anne Riise Åberg, mötessekreterare
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