Mötesprotokoll
Styrelsemöte, I-sektionen
Tid: tisdag 25 mars klockan 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Johan Ekman (Ordf), Jacob Adamowicz (Kassör), Frans Wåhlin (AU), Cornelia
Ehrenberg (Ivent), Inanna Lallerstedt (SRI), Johanna Clarin (Info), Nils Ahlgren (AlumnI),
Alexander Dryselius (InUtI), Anne Riise Åberg (Admin), Andreas Norrman (Inspektor), Sara
Gunnarsson (Kårrepresentant), Alexandra Schönbeck (Kårrepresentant)
Ärenden:
1. Mötet öppnas
Ordförande Johan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av mötessekreterare och justerare
Anne valdes till mötessekreterare och Nils till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
4. Föregående mötesprotokoll
5. Actionpoints
6. Kåren rapporterar
Denna vecka håller Kåren i Speak-up-days runt om på LTH. I samband med detta hålls
bland annat en case-tävling och debattpub i Edekvata. På söndag är det dags för
Fullmäktigeval, då bland annat nya heltidare väljs. På Puben puben på onsdag kommer
det vara biljettsläpp för Movits! som spelar i Gasque-salen den 3 maj. Nästa fredag, den 4
april, är det JFF. Sektionen med flest deltagare kommer få ett fint pris!
7. Ekonomi
Det klubbades officiellt att dubbla Lundakarnevalens bidrag till de vagnar och det tält
som skickats in via I-sektionen. Detta blir 3000 kronor per vagn och 2200 kronor för
tältet, totalt 8200 kronor. Cornelia för detta vidare till karnevalsgeneral Sofie Öfver.
Jacob påminde också om att se till att boka in budgetmöten med honom.
8. Ansvar vid underskrivande av husbokningslapp
Den som skriver under en lokalbokningslapp är ansvarig för allt i samband med hela
event och binder sig till att vara kvar hela eventet, vilket är viktigt att komma ihåg.
9. Styrelseprojekten
Alla fick kort rapportera läget för det styrelseprojekt som de är huvudansvariga för.
Sektionen för Industriell ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

2014‐04‐01
www.isek.se

Gjord av: Gustav Säfwenberg, Hanna Karlberg, Erik Lagerberg

10. I-konferensen
Spex skrivs ihop torsdag eftermiddag och övas på fredag morgon innan
bussen går.
Diskussionsgrupper:
1. Johanna
2. Nils och Frans
3. Anne
4. Inanna och Jacob
5. Alexander
6. Cornelia
7. Johan
Kajsa och Anna får välja själva.
Johan påpekade att det är viktigt att diskussionerna hålls på hög nivå, är seriösa och ger
något. Det rekommenderas att alla tänker igenom innan konferensen vad man vill
komma hem med efter diskussionerna.
11. VT-möte
På torsdag är det styrelsens interna deadline för propositioner. Dessa skickas in till Anne.
12. Utskotten rapporterar
12.1 SRI
SRI har bestämt att lotta ut ett presentkort hos någon nice frisör i Lund på VT-mötet
tillsammans med lite biobiljetter. De planerar för en studiekväll med SI-ledare lite längre
fram. Det ska också vara med och göra utvärdering av teknikprofilerna.
12.2 Info
Just nu jobbar de för fullt med I-type som släpps om två veckor. Johanna informerade
också om att i år kommer årsboken säljas i maj men skickas ut i höst. Detta för att kunna
få med events under hela året, även de som är sent under våren.
12.3 Ivent
I fredags höll Ivent i matlådestegen och den fortsätter ytterligare två fredagar. Det går bra
att hoppa in denna fredag även om man inte var med förra fredagen. I helgen höll de i
tackresan tillsammans med SexI vilken var lyckad. Ikväll är det I-jogg och då säljs Prylets
pannband.
12.4 InUtI
Imorgon onsdag är det sittning inför InUtI-resan. I utskottet håller de annars mest på
med resan och integrationen av internationella studenter. De har bland annat bjudit in
internationella studenter på de sista platserna på InUtI-resan.

Sektionen för Industriell ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

2014‐04‐01
www.isek.se

Gjord av: Gustav Säfwenberg, Hanna Karlberg, Erik Lagerberg

12.5 Kassör
Jacob informerade om att han just nu framförallt håller på med budgetmöten
och sina styrelseprojekt
12.6 AU
Igår hölls I-case challenge delfinalen som gick bra, sponsorer och deltagare var nöjda.
Också produktionsekonomiinstitutionen som bidrog med två jurymedlemmar var nöjda.
Finalen i I-case challenge hålls också i Lund. Denna går av stapeln den 9 maj. Till finalen
finns dock ingen sponsor än vilket de håller på och letar efter. Det påpekades att det
hade varit bra med en fotograf på eventet och detta är något de ska tänka på till finalen.
BGI är just nu iväg på Londonresan. Frans håller själv bland annat på och hittar grejer
som tidningen the Scholar skulle kunna skriva om. Hittills verkar de intresserade av att
skriva om det mesta han har föreslagit och vill bland annat eventuellt göra helsideuppslag om I-case, Londonresan och I-konfen.
12.7 Ordförande
Johan informerade att en preliminär variant av de övergripande målen ligger uppe på
hemsidan: http://isek.se/overgripande-mal/. Design har valt ut ett värdeord från varje
mål, kolla på dessa och se om ni håller med!
12.8 AlumnI
Blickar just nu mest fram mot examensfesten och hösten. De hade förra veckan en
inspirationsföreläsning med två alumner som gick bra men som de ser stora
förbättringsmöjligheter med till nästa år. De kommer under våren också som vanligt ha
en afterwork i Stockholm och ska även testa på att ha en i Lund.
12.9 Inspektor
Andreas Norrman informerade om att han är med i en grupp som håller på att ta fram
ett masterprogram för betalande utländska studenter. Dessa behöver ett sammanhang
och kommer gå på samma föreläsningar som I-are och M-are, och skulle därför kunna
tas om hand av sektionerna. Förslaget ska behandlas av LTH:s styrelse i början av maj.
13. Övrigt
Det bestämdes att vi ska se till att ta en gruppbild under konferensen. Jacob tar med
kamera.
14. Nästa möte
Nästa officiella möte blir tisdag den 8 april.
15. Mötet avslutas

Anne Riise Åberg, mötessekreterare
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