Mötesprotokoll
Styrelsemöte, I-sektionen
Tid: tisdag 26 november klockan 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Johan Ekman, Kajsa Alenmyr, Jacob Adamowicz, Nils Ahlgren, Fanny Lundkvist,
Markus Andersson, Erik Hellered, Gustav Ramberg, Albert Strömberg, Anne Riise Åberg, Olle
Wikman, Andreas Norrman, Alexandra Schönbeck, Sara Gunnarsson
Ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötessekreterare
Anne valdes till sekreterare och Albert valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Dagordningen och mötets utlysande godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Kajsa har fixat nya ramar som snart ska sättas upp utanför styrelserummet och ska fixa
ett städschema efter jul. Johan ska fortfarande fixa ett mötesschema.
5. Actionpoints
Johan: Informera om I-konferensen på stormötet.
Albert och Fanny: Skriva inlägg till hemsidan om konferensen.
6. Kåren rapporter
Måndagen den 18 november var det val på kåren och nya heltidare valdes.
Kårstyrelsen har två undersökningar ute, en om KFS och en om kåren medlemsnytta. De
uppmanar alla att fylla i dessa.
I helgen var det F1-röj som var lyckat.
Kåren håller också på att planera för en julfika med alla styrelser och LTH:s ledning.
7. Ekonomi
• AlumnIs äskning på 10 000 kronor till examensfesten godkändes. För ytterligare
information se föregående styrelseprotokoll.
• Jacob informerade om det ekonomiska läget. Uppskattat resultat för
höstterminen är något bättre än budget.
8. Utvärdering HT-möte
Mötet utvärderades och alla styrelsemedlemmar och inspektor Andreas Norrman fick
komma med synpunkter på vad som fungerat bra respektive mindre bra. Detta kommer
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sammanställas till ett testamente som kommer användas till nästa möte och
förmedlas vidare till nästa styrelse.
9. Återkoppling I-konferens
• Informera om de viktigaste punkterna på torsdagens stormöte.
• Albert och Fanny skriver ihop ett inlägg om konferensen och lägger upp på
hemsidan.
• På kvällsmötet måndag 2 december ska vi utvärdera konferensen.
10. Stormötet
• De framröstade diskussionspunkterna blir alkoholkultur och PR-grupp.
• Det påpekades att det till nästa gång borde kommuniceras tydligare vad varje
diskussionspunkt innebär, eftersom det förstås inte alltid är självklart för alla.
• Jacob och Mackan är fikaansvariga.
11. Övrigt
På fredag är det examensceremoni och Kajsa har fått förhinder till ceremonin klockan
tre. Erik ställer upp som ersättare.
12. Nästa möte
Nästa möte blir på vårterminen.
13. Mötet avslutas

Anne Riise Åberg, sekreterare
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