Mötesprotokoll
Stormöte, I-sektionen
Tid: torsdag 28 november 2013 kl. 17.00
Plats: Pepparholm, Studiecentrum
Ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötessekreterare
Anne Riise Åberg valdes till mötessekreterare och Albert Strömberg valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Dagordningen och mötets utlysande godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
5. Utskott och grupper rapporterar
5.1 AlumnI
AlumnI hade förra veckan sin andra afterwork någonsin i Malmö. 12 stycken alumner
dök upp vilket de är mycket nöjda med.
5.2 Inka
Nu har INKA 19 spikade företag vilket är mer än tidigare då 14-15 företag varit
representerade. De jobbar även mycket med In-case, casetävlingarna som hålls dagen
innan INKA.
5.3 BGI
Bättre Stockholmsresa än första året, eftersom företagen har lärt sig vilka vi är och
anpassat sig efter oss. Just nu har de en rekryteringsprocess igång och jobbar även med
Londonresan som ska hållas i vår. De har även hållit i en introduktionsföreläsning till
finans.
5.4 Casegruppen
Casegruppen hjälper INKA med In-case och försöker hitta företag som ska komma och
hålla i case. De jobbar även med I-case challenge som är en stor casetävling för de fem
stora I-sektionerna i Sverige. Finalen hålls i år i Lund och casegruppen letar företag som
vill vara med.
5.5 Revisorer
Revisorerna har inte hittat något att anmärka på hittills.
5.6 Mentor
Mentorsgruppen har startat upp båda sina mentorskapsprogram och jobbar nu med
uppföljning för att se att allt löper på. De har även påbörjat arbetet med att hitta
mentorer till nästa program.
5.7 CafI
Innan jul planerar CafI att hålla i en julfika. Efter jul tappar de en medlem och planerar
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därför att rekrytera.
5.8 Prylet
Prylet befinner sig just nu i en väldigt kreativ fas och håller på och planerar
inför en ny kollektion.
5.9 Info
Info har släppt ett nytt nummer av I-type som tog slut under lunchen som den släpptes,
och de är väldigt nöjda med den responsen. Fotokatalogen är på gång och kommer snart
delas ut. De vill även påminna folk att skicka in citat till årsboken.
5.10 SexI
På senaste tiden har de jobbat en del utåt, och har bland annat hjälp F-arna med F1-röj
och arrangerat den sittningen för 300 sittande. Igår hade de organiserat en sittning för
fyra sexmästerier för att öka gemenskapen och lära känna de andra sexmästerierna, vilket
var ett väldigt lyckat event. torsdag den 5:e december är det julmiddag vilket de nu
planerar för.
5.11 InUtI
Imorgon (29 november) är det dags för Times. Det finns då möjlighet att komma och
kolla på de deltagande lagens case-presentationer. I januari kommer InUtI hålla i ett
Estiem-event som kallas vision tillsammans med Chalmers. De uppmuntrar alla att
komma med förslag på roliga saker som de kan göra i Lund under eventet.
5.12 NGI
NGI jobbar på med sin Stockholmsresa som går av stapeln i början av februari
5.13 SRI
SRI är snart klara med denna omgångs CEQ, och kan avslöja att treorna vann tårtkalaset!
De ska snart lotta ut en espressomaskin bland de som fyllt i sina CEQ:er. De har haft
rekrytering och intervjuat denna vecka och är nu klara.
5.14 Överphös
Det är nu möjligt att söka till co-phös för nollningen 2014. Årets phös håller på med de
sista av utvärderingar och testamentesskrivande.
5.15 Likabehandlingsombud
Har arbetat med att ta fram den jämlikhetspolicy som presenterades och röstades igenom
på sektionsmötet.
5.16 Ivent
Ivent hade en lyckad klättring i tisdags. Imorgon (29 november) är det dags att spåna
idéer till karnevalståg, och de har fixat så Sydsvenskan kommer dit och vill att så många
som möjligt kommer dit så vi kan vi visa vilken engagerad sektion vi är. Klättring i
tisdags.
5.17 Källaren
Källaren har haft sin sista I-pub för terminen och håller nu på att spåna på en eventuell
vinterbankett efter jul.
5.18 Kåren
Ordförande Johan höll i kort information ifrån kåren. Kåren har nu valt nya heltidare till
nästa år. De har även två enkäter ute angående KFS och medlemsnytta som det är bra
om så många som möjligt fyller i eftersom detta är något som berör oss alla.
Fullmäktigevalet är nu klart och I-sektionen har fått in fyra stycken representanter. Isektionen hade för övrigt högst röstandel av alla sektioner.
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5.19 Kassören
Det går bra för sektionen, vi kommer gå något bättre än budget för
höstterminen. De som inte har använt sina glädjepengar bör göra det innan
årsskiftet annars brinner de inne.
6. Informationsansvarig informerar
Under ”Student” på hemsidan finns en ny flik som heter Informationsspridning. Detta är
en kortfattad trestegsmodell för hur man ska sprida information på sektionen. Fanny
tipsade om att ha en informationsansvarig i varje grupp så att all information når ut.
7. I-konferens 21-24/11
Ordförande Johan informerade om I-konferensen som styrelsen var på i helgen. Under
I-konferensen träffas styrelserna från de fem största I-utbildningarna. Mycket av det vi
gör på sektionen kommer från idéer som hämtats på konferensen, ett exempel på detta är
Ivents idétävling. De viktigaste idéerna och diskussionerna från denna konferens:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

I-forum, som ett stormöte för alla sektionsmedlemmar som är intresserade.
PR/Marknadsföringsgrupp
Ansvarsfördelning inom utskott, förslag att ha till exempel en vice och PRansvarig i varje grupp.
Förankra gemensamma mål.
Glasscubes, en plattform för till exempel dokument, informationsspridning och
kalendrar.
Utbildningsbevakning
- Fokus på alumners utvärdering av programmet
- Gå igenom kursutvärderingar innan en kurs.
- PLI:s mål ska redovisas bättre för oss.
Feedback-system: Varje vecka träffas olika par inom utskottet/gruppen och ger
feedback till varandra på vad man gör bra och mindre bra. Detta är en idé som
ursprungligen kommer från försvarsmakten.
Homecoming-event för att samla fyror och femmor efter utlandsstudier
Gemensam FB-grupp för att exempelvis samordna event och datum.

8. Diskussionspunkt 1 PR-grupp
Förra året togs ett initiativ att starta en PR-grupp av två personer i styrelsen. Det insågs
dock att detta var för tidskrävande för att ligga på endast styrelsemedlemmar, och därför
behöver en PR-grupp startas. Fokus för diskussion låg på struktur och uppstart snarare
än vad gruppen kan göra, och flera olika förslag på struktur för gruppen togs fram. Olika
idéer som framkom:
• En eller två PR-ansvariga som sätter samman grupp.
• Grupp med representanter från relevanta utskott, som t ex AU, Info och SRI.
• Minst en styrelserepresentant med i gruppen.
• Vice ordförande kontaktperson i styrelsen för gruppen.
• Viktigt med olika årskurser i gruppen.
• Viktigt med löpande verksamhet för kontinuitet.
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•
•
•
•

Bra med projektbaserat för att hitta personer som är taggade på att
jobba i ett specifikt område.
Förslag på kombination av löpande arbete och projektform.
PR-gruppen ska sätta samman arbetsgrupper, inspiration från kåren.
Ska inte vara ett tvång för någon att vara med i gruppen, utan alla ska vara med
för att de tycker det är kul med PR.

9. Diskussionspunkt 2 Alkoholkultur
De flesta var överens om att I-sektionen ibland har en osund alkoholkultur. Vi är taggade
och har roligt, men ibland är fokus på att bli full och ha roligt och inte tvärtom, dvs ha
roligt och dessutom dricka alkohol. Många påpekade att det ofta är de inofficiella
eventen som till exempel tackfester, som har en tendens att vara för hetsiga och gå för
långt. Det diskuterades också att Lund som stad har en viss alkoholkultur, men att vi som
sektion ändå bör sträva efter vår egna, sunda alkoholkultur. Det påpekades att
medvetenhet är en viktig bit, att vi är medvetna om att många kommer hit utan att ha
festat så mycket innan och att sektionen då formar deras bild av alkohol och fest. De
flesta eftersökte i framtiden en större valfrihet, att det ska vara accepterat att inte dricka
eller bara dricka lite och dessutom en större variation på aktiviteter där alkohol ingår.
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
Datum för nästa möte är ej bestämt men kommer bli i läsperiod 3.
12. Mötet avslutas

Anne Riise Åberg, mötessekreterare
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