Mötesprotokoll
Styrelsemöte, I-sektionen
Tid: tisdag 8 april 2014 klockan 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Johan Ekman (Ordf), Kajsa Alenmyr (Vice ordf), Jacob Adamowicz (Kassör),
Cornelia Ehrenberg (Ivent), Johanna Clarin (Info), Nils Ahlgren (AlumnI), Frans Wåhlin (AU),
Inanna Lallerstedt (SRI), Alexander Dryselius (InUtI), Anne Riise Åberg (Admin), Alexandra
Schönbeck (Kårstyrelserepresentant), Sara Gunnarsson (Kårstyrelserepresentant)
Ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötessekreterare och justerare
Anne valdes till mötessekreterare och Johan valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
4. Föregående mötesprotokoll
5. Actionpoints
Johan: Prata med Chalmers om våra oönskade kompisar från I-konferensen.
6. Grattis Sara!
Vår duktiga kårrepresentant Sara har blivit vald till nästa års kårordförande, hurra!!
7. Kåren rapporterar
Fullmäktige har haft val av företroendeposter, grattis till Sara och Jacob! De finns
fortfarande chans att köpa biljetter till Movits! som spelar i Gasqueslaen den 3 maj.
8. Ekonomi
Den Karnevalsvagn som äskat pengar från I-sektionen har inte tidigare kontaktats av
karnevalsgeneral Sofie Öfver, och har alltså inte tidigare haft möjlighet att officiellt vara
en I-vagn. Jacob meddelar vagnen att vi gärna får in lite bilder från när de bygger
vagnarna att lägga på hemsidan under karnevalsfliken. Det beslutades att godkänna
äskningen på 4000 kronor till denna karnevalsvagn.
9. Mentorgruppens plan för interna mentorskapsprogrammet
Nils presenterade Mentorgruppens välstrukturerade dokument för det interna
mentorskapsprogrammet. Detta dokument kan vara ett föredöme för andra grupper.
10. Utskotten rapporterar
a. SRI
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Utskottet går igenom CEQ-er och ska snart ha utvärdering. De planerar en
studiekväll den 21 maj för alla ettor. Efter lovet ska de utvärdera
teknikprofilerna.
b. AlumnI
De har några få punkter kvar denna våren, bland annat en afterwork i Stockholm och för
första gången ska de även testa att ha en afterwork i Lund. Planeringen inför
examensfesten går bra, just nu verkar de bli runt 95 sittande.
c. Kassör
Jacob informerade om att vi nästa år är budgeterade att gå plus, det vill säga att det finns
ekonomiskt utrymme om man skulle vilja göra något särskilt.
d. Ivent
Ivent kommer att hålla i en påskäggsjakt under torsdag lunch, då även vinnaren av
matlådestegen koras. Tisdag efter lovet är det pubrunda på hela LTH och på fredagen är
det dags för I <3 M Summergames.
e. InUtI
PÅ fredag går Berlinresan av stapeln och utöver det förbereder gruppen inför nollningen
och planerar inför ett internationellt mentorskapsprogram.
f. Info
De har haft tryckeristrul med I-type, så tidningen kommer tyvärr inte kunna släppas
imorgon som de hade hoppats men förhoppningsvis på torsdag. Planerar hajp av
årsboken eftersom det snart är dags för försäljning av den.
g. AU
Frans berättade att han har lagt mycket tid på att reda ut Londonresan och utöver det
sammanfatta lärdomar från I-konferensen. Grupperna i AU har just nu inte jättemycket
på gång, men förra veckan höll NGI i en middag med Quartz. Vi har haft flera bra event
med Quartz under våren och de är väldigt nöjda med detta samarbete.
h. Ordförande
Presidiet har börjat prata överlämning och skiften. Förslag på datum för styrelseskiphte
är torsdag den 22 maj. 21a och 23e maj är eventuella alternativ. Kom gärna med input på
något ni skulle vilja ha med.
11. Övrigt
12. Nästa möte
Datum för nästa möte har ännu ej bestämts.
13. Mötet avslutas
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Anne Riise Åberg, mötessekreterare
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Johan Ekman, justerare
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