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Ärenden:
1. Mötet öppnas
Ordförande Victor Sandberg förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade att välja Andreas Norrman till
mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Anna Kjölstad Svedu föreslogs. Mötet beslutade att välja Anna Kjölstad Svedu till
mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Hanna Pernbert och Nina Gustafsson föreslogs. Mötet beslutade att välja Hanna
Pernbert och Nina Gustafsson till justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Mötet fanns vara behörigt utlyst. Val av ordförande till Mentorsgruppen tillades efter
punkt 12v. I övrigt godkändes dagordningen.
6. Sektionsstyrelse och grupper informerar om pågående aktiviteter
Styrelsen: Ny programledare är nu Eva Berg, efter viss förvirring under terminen. Det
kommer även att tillsättas en ny programledning inom kort. I övrigt har det under
verksamhetsåret arbetats mycket med urvalet till utlandsstudier, särskilt brytdatumet i
Ladok och meritbedömningen. Styrelsen har även tillsatt en grupp som ser över hela
programmets utformning. Med anledning av vad styrelsen ålades under
höstterminsmötet tillsattes även en grupp med uppgift att se över den interna
organisationen. Styrelsen har bland annat också arbetat med de informationskanalerna
som finns, såsom hemsidan och nyhetsbrevet. Det kommer även att köpas in en monitor
som ska sättas upp i foajéen.
AU: Utskottet består nu av 40 personer fördelade på fem grupper. Sedan årsskiftet har
de hållit i femton olika evenemang. Rent finansiellt har utfallet varit 15 000 kronor över
budget, vilket beror på både ökade intäkter och minskade kostnader. Man har även
planer på att införa ett nytt system för kundhantering, och även för anmälning till olika
evenemang.
Info: Det har hänt mycket sedan i höstas. i-Type har fått ett nytt format och ny design.
Det har tillsatts en webb-grupp, som jobbar med att at fram en ny design till hemsidan.
Till hösten dras ett nytt projekt igång, man ska utforma en årsbok, som i bild och text ska
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dokumentera sektionens evenemang. Detta kommer att vara både ett slags
testamente och ett trevligt minne.
InUtI: Utskottet har under våren arrangerat en TIMES-semifinal. De har
också arrangerat en resa till Prag med 160 I:are. Till nästa år kommer utskottet att lägga
större fokus på utlandsstudier.
Ivent: Under våren har man introducerat flera nya aktiviteter, bland annat har det
hunnits med två besök på Malmö Opera. I januari anordnades skidresan tillsammans
med V och M. Snart är det pokerturnering, den är redan nu fullsatt. Till hösten kommer
det kanske att vara möjligt att ta jägarexamen med sektionen.
SexI: Källaren har anordnat flera lyckade pubar. I början av vårterminen var det
talangsittning med SpexI. I samband med pokereventet är det en Las Vegas-pub. Annars
är det mycket planering tillsammans med phöset inför nollningen. Utskottet går mot en
mer AU-betonad struktur, sedan de vuxit i och med källaren och SpexI. Nästa vår
kommer de att anordna sitt största event någonsin, troligtvis i samarbete med andra
sektioner.
SRI: Arbetet med att förbättra kurserna fortsätter. Mekaniken har varit ett problem
förut, men efter omarbetning verkar det ha blivit i år. Det har under våren varit möjligt
att nominera till Årets lärare och hundra personer röstade. Christian Söderberg
(Programmering grundkurs) vann. Det kommer snart att vara teknikprofilmingel, där
yngre studenter kan komma och prata med treor om teknikprofilerna och ställa frågor.
Eventuellt kommer samma sak att göras med specialiseringarna. CEQ-svarsfrekvensen är
fortsatt mycket bra på I. I11 vann denna gång tårtkalaset. Efter sommaren kommer en
iPad till att lottas ut.
Mentor: Gruppen är nu i full gång med att avsluta det mentorsprogram som varit under
våren. Det kommer att avslutas officiellt med ett event för alla mentorer och adepter. I
augusti-september kan årskurs 3-4 söka till nästa omgång.
Case: Yngre årskurser har under våren introducerats till caselösning, framförallt genom
Introduktion till caselösning-eventen som har hållits. Gruppen har också införskaffat ett
litet Case-bibliotek. Lagen som kvalificerade sig i I-case Challenge åker snart till
Stockholm för final. Inom kort kommer det en Caseintervjuguide och även en
förteckning över Casetävlingar. Förhoppningsvis kommer det under hösten att hållas i
Excelkurser i samarbete med LINC.
BGI: Gruppen anordnade en resa till London förra veckan, där man besökte olika
företag och institutioner. Den var mycket lyckad. Den 9 maj är det ett event med Klarna
med mingel och caselösning inom risk management. På torsdag kommer SFF för en
lunchföreläsning.
INKA: Madelene och Andreas har gjort ett fenomenalt jobb och anordnat en bra mässa,
och även ett mycket uppskattat förevent med Percy Barnevik.
Källaren: De har arbetat mycket med att definiera verksamheten, utöver att ha anordnat
massor med uppskattade pubar. De spånar även vidare på nya aktiviteter, bland annat
kommer det att vara en ölkubbsstege precis innan tentorna. Den sista puben för läsåret
kommer att vara Las Vegas-puben. Gruppen försöker även att utöka det egna förrådet.
Cafét: Gruppen bakade semlor på semmeldagen, de står även för all mat under dagens
möte. Under våren anordnade de en uppskattad brunch, vilket kommer att göras en gång
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per termin i fortsättningen. Som vanligt kommer det även tentafika när det
närmar sig tentorna.
AlumnI: På fredag kommer det att vara en inspirationsföreläsning. De jobbar
även vidare med Alumni-nätverket på LinkedIn, som nu är uppe i 400 personer. Den 19
maj är det examensfest, och det har varit stort intresse för denna.
Prylet: Gruppen har använt sig av iPubarna för försäljning. Inför balen har det tagits
fram mycket nya saker och inför nollningen kommer en helt ny kollektion.
Bilförmännen: De gör vad de kan för att hålla nere kostnaderna för bilen. Utskott och
grupper har upplevt att det är av stort värde att ha tillgång till en bil. Styrelsen och
bilförmännen kommer inom kort att se över rutiner och priser för uthyrning.
Balen: Det börjar närma sig balen, som är den 11 maj. Det är nu över 200 personer
anmälda. Det kommer även att finnas eftersläppsbiljetter. Snart kommer det att vara
danskurser.
Phöset: Temat är nu släppt (Bad Ass-nollning) och uppdragsgrupperna är nu formade.
Snart kommer det att vara Kick-off med de andra andra sektionerna.
SpexI: Gruppen får mycket olika förfrågningar. Det har även startats ett band och en
kör.
NGI: Gruppen har under våren haft många bra evenemang, både för lägre och högre
årskurser. Under hösten kommer fokus primärt att ligga på det som händer under
nollningen. Den 3 maj är det ett heldagsevent med Volvo i Göteborg.
7. Presentation av budgetförslag för verksamhetsåret 2012/2013
Sofia Öberg presenterade budgetförslaget för verksamhetsåret 2012/2013, som
godkändes av mötet.
8. Uppföljande av beslut från höstterminsmöte 2011
Beslutsunderlag Bilaga 1
Mötet beslutade att bifalla den andra läsningen av förslagen i sin helhet.
9. Propositioner
i.
Proposition angående omorganisation
Beslutsunderlag Bilaga 2a och 2b
Ebba och Victor presenterade propositionen och bakgrunden till denna och
besvarade mötets frågor. Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet.
ii.
Proposition gällande ändringar av stadgar
Beslutsunderlag Bilaga 3
Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet.
iii.
Proposition gällande ändringar av reglemente
Beslutsunderlag Bilaga 4
Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet.
10. Motioner
i.
Ändring av sektionsemblem
Beslutsunderlag Bilaga 5
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Mötet beslutade att godkänna ett ytterligare förslag från Maria
Blomberg och Fanny Lundkvist som sen handling.
Motionärerna presenterade sina förslag.
Mötet beslutade efter omröstning att byta sektionsemblem till Förslag 1 (se bild
nedan, inskickat av Anna Rengstedt, Conrad Gerlach och Fredrik Oher).

Anna Rengstedts, Conrad Gerlachs och Fredrik Ohers förslag på nytt sektionsemblem.
11. Val av poster i sektionsstyrelsen
Beslutsunderlag Bilaga 6
i.
Ordförande
Valberedningens förslag: Vakant.
Motkandidater: Dan Widerström, Anna Kjölstad Svedu, Patrik Karlsson och
Marcus Witting.
Kandidaterna presenterade sig. Mötet beslutade efter sluten omröstning att välja
Marcus Witting (900401-2135) till Sektionsordförande.
ii.
Vice ordförande
Valberedningens förslag: Gabriella Åkerberg.
Motkandidat: Carl Wilhelm Bennet.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Kandidaterna presenterade sig. Mötet
beslutade efter sluten omröstning att välja Gabriella Åkerberg till vice
ordförande.
iii.
Kassör
Valberedningens förslag: Vakant.
Olof Wikman nominerades. Olof Wikman presenterade sig. Mötet beslutade att
välja Olof Wikman (910906-3678) till kassör.
iv.
Administrativt ansvarig
Valberedningens förslag: Angelika Jansson.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Angelika Jansson presenterade sig.
Mötet beslutade att välja Angelika Jansson till administrativt ansvarig.
v.
Ordförande för Internationella utskottet
Valberedningens förslag: Axel Eriksson.
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vi.

Valberedningen presenterade sitt förslag. Axel Eriksson presenterade
sig. Mötet beslutade att välja Axel Eriksson till ordförande för
Internationella utskottet.
Ordförande för Studierådet
Valberedningens förslag: Linnea Karell.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Linnea Karell presenterade sig. Mötet
beslutade att välja Linnea Karell till ordförande för Studierådet.

12. Val av förtroendeposter
Beslutsunderlag Bilaga 6
i.
Ordförande för Alumnutskottet
Valberedningens förslag: Kajsa Alenmyr.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Kajsa Alenmyr presenterade sig. Mötet
beslutade att välja Kajsa Alenmyr till ordförande för Alumnutskottet.
ii.
Ordförande för Börsgruppen
Valberedningens förslag: Philip Landén.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Philip Landén presenterade sig. Mötet
beslutade att välja Philip Landén till ordförande för Börsgruppen.
iii.
Ordförande för Casegruppen
Valberedningens förslag: Patrik Karlsson.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Patrik Karlsson presenterade sig. Mötet
beslutade att välja Patrik Karlsson till ordförande för Casegruppen.
iv.
Projektledare för INKA
Valberedningens förslag: Mikela Persson Hollsten och Vakant.
Motkandidater: Richard Luong, Jonas Berglund och Mattias Karlsson.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Kandidaterna presenterade sig. Mötet
beslutade efter sluten omröstning att välja Mikela Persson Hollsten och Mattias
Karlsson till projektledare för INKA.
v.
Ordförande för Mentorsgruppen
Valberedningens förslag: Vakant.
Motkandidat: Caroline He.
Caroline He presenterade sig. Mötet beslutade att välja Caroline He till
ordförande för Mentorsgruppen.
vi. Revisorer
Valberedningens förslag: Ludwig Schönbeck och Olof Wikman (vakant på grund
av val tidigare under mötet).
Jacob Adamowicz nominerades. Valberedningen presenterade sitt förslag.
Kandidaterna presenterade sig. Mötet beslutade att välja Ludwig Schönbeck och
Jacob Adamowicz till revisorer.
vii. Bilförmän
Valberedningens förslag: Carl Olofsson och Edvin Emanuelsson.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Kandidaterna presenterade sig. Mötet
beslutade att välja Carl Olofsson och Edvin Emanuelsson till bilförmän.
viii. Sångboksförman
Valberedningens förslag: Peter Fröberg.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Peter Fröberg presenterade sig. Mötet
beslutade att välja Peter Fröberg till sångboksförman.
ix.
Sångarstridsförman
Valberedningens förslag: Carl Ekengren.
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x.

Valberedningen presenterade sitt förslag. Carl Ekengren presenterade
sig. Mötet beslutade att välja Carl Ekengren till sångarstridsförman.
Skyddsombud
Valberedningens förslag: Adam Risberg.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Adam Risberg presenterade sig. Mötet
beslutade att välja Adam Risberg till skyddsombud.

13. Val av ledamöter till I-sektionens valberedning
Beslutsunderlag Bilaga 6
Valberedningens förslag: Erik Friberg och Caroline Vitasp
Valberedningen presenterade sitt förslag. Erik Friberg och Caroline Vitasp presenterade
sig. Mötet beslutade att välja Erik Friberg och Caroline Vitasp till ledamöter i Isektionens valberedning.
14. Val av representanter till med sektionen sammanhängande organ där Iteknologer bereds säte och stämma
Beslutsunderlag Bilaga 6
i.
Ledamot i Jämlikhetsutskottet, JämU, TLTH
Valberedningens förslag: Inanna Lallerstedt
Valberedningen presenterade sitt förslag. Inanna Lallerstedt presenterade sig.
Mötet beslutade att välja Inanna Lallerstedt till ledamot i jämlikhetsutskottet.
ii.
Ledamot i Strategigruppen, TLTH
Valberedningens förslag: Sara Melin
Valberedningen presenterade sitt förslag. Sara Melin presenterade sig. Mötet
beslutade att välja Sara Melin till ledamot i Strategigruppen.
15. Övriga frågor och ärenden
Inga övriga frågor och ärenden behandlades.
16. Mötet avslutas
Mötesordförande Andreas Norrman förklarade mötet avslutat.

_________________
Anna Kjölstad Svedu
Sekreterare
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Nina Gustafsson
Justerare

	
  	
  	
  
	
  	
  	
  

_________________
Hanna Pernbert
Justerare
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