Mötesprotokoll
Styrelsemöte, I-sektionen
Tid: tisdag 13 maj klockan 17.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Johan Ekman (Ordf), Kajsa Alenmyr (Vice ordf), Jacob Adamowicz (Kassör),
Johanna Clarin (Info-ordf), Cornelia Ehrenberg (Ivent-ordf), Inanna Lallerstedt (SRI-ordf), Nils
Ahlgren (AlumnI-ordf), Anna Norelius (Sexmästare), Frans Wåhlin (AU-ordf), Alexander
Dryselius (InUtI-ordf), Joel Oredsson (Tilltr. Ordf), Hedda Nilsson (Tilltr. Vice ordf), Olle
Gemfors (Tilltr Kassör), Louise Lyckvik (Tilltr. Admin) Emma Malmström (Tilltr. SRI-ordf),
Sara Velin (Tilltr. AlumnI-ordf), Alexandra Schönbeck (Kårstyrelserepresentant), Oliver Flinck
(Revisor)
Ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötessekreterare och justerare
Anne valdes till mötessekreterare och Kajsa valdes till justerare
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
4. Föregående mötesprotokoll
Johan har ännu en gång kontaktat Chalmers, men Gabbi (Ordförande) har inte svarat.
5. Actionpoints
6. Kåren rapporterar
På kåren har de haft sista fullmäktige och hade sista styrelsemötet igår. Alexandra
berättade att de beställt nya bord till gasque-salen, välbehövligt då de gamla är över 20 år
gamla.
7. Ekonomi
Jacob berättade att de påbörjat överlämningen och att Olle redan har bokfört lite.
Äskningen på 294 kronor för en knivväska från Källaren, som godkändes på
styrelsemötet förra veckan, godkändes officiellt.
8. PLI-present
Inanna köper blommor och choklad till alla i PLI inför sista PLI-mötet.
9. Beslut om representant till TLTH:s valnämnd
Oliver Flinck kandiderade på mötet till posten. Styrelsen beslutade att välja Oliver Flinck
till representant i TLTH:s valnämnd.
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10. Slutstädning av lokaler
Det beslutades att vi städar lördag den 24 maj. De som inte städar då kommer
få städa något annat sedan.
11. Sista möte 27 maj?
Eftersom inte alla kunde den 27e beslutades att ha sista mötet den 21a, och för de som
kan kanske det blir något den 27.
12. Fyllnadsval för LikO
Det beslutades att vi gör samma process som för representant till TLTH:s valnämnd, och
utlyser posten och sedan väljer styrelsen in en person. Deadline för kandidering
beslutades till den 26 maj, så kan vi förhoppningsvis välja in personen på mötet den 27
maj.
13. Renovering av M-foajén
Skyddsombud Johan Lyckenvik har varit på möte om renovering av M-foajén, och en
enkät har skickats ut till alla medlemmar. En sammanställning av enkäten kommer att
skickas ut till styrelsen.
14. TACK!
Ordförande Johan tackade våra kårrepresentanter och inspektor för deras hjälp under
året.
15. Övrigt
Karnevalsbiljetter
Johan har kontaktat biljetteriet eftersom vi inte fick våra biljetter i tid, för att höra om
möjligheterna till återköp. Samtidigt som detta pågår försöker vi dock sälja så mycket
biljetter som möjligt genom exempelvis Karneblocket, Alumngruppen och privata
kontakter.
Utlåningsmall
Anna och Alex har tagit fram en utlåningsmall som skickats ut till styrelsen. Mallen
diskuterades och några förslag kom fram. Dessa var att lägga till att vi inte lånar ut ljud
och ljus, att man måste vara sektionsmedlem för att låna och att vi på något sätt måste
lägga till att sektionsevent går före en privatutlåning. Alexandra (pedell) påpekade att man
på Kåren har olika perioder som utskott respektive privatpersoner får boka. Det
påpekades också att man skulle kunna skapa en Google kalender för utlåning. Det
bedömdes dock att detta kunde bli lite meckigt och att man istället kan lägga in viktiga
grejer i den vanliga interna kalendern.
Grupp- och utskottstexter i Nolle I-type
Frans påpekade att vi ska tänka på innehållet i de texter som vi skriver om våra utskott
och grupper. Förra året stod det om segling och champagne-sabrering, vilket inte
uppskattades av alla. Det påpekades också att vi bör prata med PR-gruppen om Nolle Itype.
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Fotokatalogen
Info har diskuterat fotokatalogen, eftersom denna är mycket tidskrävande
under nollningen. De har därför diskuterat att skippa klassfotograferingen och endast ha
en utskottsfotografering som sedan hamnar i årsboken. Detta diskuterades i styrelsen och
ett förslag var att man bara fotar ettorna och lägger in i årsboken. De flesta tyckte dock
att fotokatalogen var viktig, och var något som många ville ha kvar. Det föreslogs också
att för att minska Infos arbetsbelastning så kan styrelsen hjälpa till att matcha namn och
bild. Det påpekades att det kanske är smidigare att bara lägga in alla foton i årsboken.
Också uteslutningsperspektivet, att inte alla får vara med på utskottsfotograferingen, talar
för att ha fotograferingen senare, då kanske besvikelsen bland de som inte kommit med i
utskott och grupper är mindre. En idé som föreslogs var att istället för att fota på
luncherna ha ett längre tillfälle på exempelvis en lördag eller kväll. Sammanfattningen av
diskussionen var att intresset för klassfoton i någon form är större än vad info har känt,
vilket är något Johanna tar med sig tillbaka till utskottet tillsammans med de förslag som
kommit fram.
VMI-resan nästa år
I och med den nya läsårsindelningen kommer det bli problem att hitta en vecka för att ha
skidresan. Cornelia informerade om att det kommer komma upp en enkät i
klassgrupperna för när man hade velat åka på en skidresa, som det ser ut nu är veckan
efter nyår och läsvecka ett på förslag.
16. Utskotten rapporterar
a. AU
INKA-datum är prelimnärt satt till 5 februari läsvecka tre. Som det ser ut nu är det i stort
sett samma upplägg som tidigare.
b. SRI
De har utvärderat teknikprofiler och har sista mötet idag. De kommer även snart utlysa
omröstningen av årets lärare.
c. Ivent
Ivent höll i fredags i Summergames i ösregn, men det gick bra ändå.
d. Info
Snart kan man köpa sin årsbok, man köper den i maj och får den i september.
e. AlumnI
Examensbanketten gick av stapeln i lördags och den var mycket lyckad. De ska hålla i en
AW i Lund nu på torsdag. Förutom detta blickar de mot inspirationsföreläsningen i
läsvecka 0.
f. InUtI
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Samma som förra veckan.
g. Sexmästeriet
Jobbar på att få fram en tydlig struktur för vem som gör vad inom sexmästeriets olika
grupper.
17. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 21 maj.
18. Mötet avslutas

Anne Riise Åberg, sekreterare
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