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Äskning till Styrelsen
Gör så här:
1.
2.

3.

Fyll i och spara filen som pdf.
Låt filnamnet ha följande format: “Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kärnfull
beskrivning av äskningen>”
Exempel: “Äskning 2017-07-07 Claudio Gandra Drönare”
Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.

Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

Datum:

16 november 2017

Ansvarig:

Claudio Gandra

Mobilnummer:

0737672558

Mailadress:

chokladio@gmail.com

Utskott/grupp/post:

Projektgruppen för I-konferensen Lund

Ändamål:

Jag gillar historia, och därför gillar jag även plakat då dessa på ett enkelt och pålitligt sätt
skönjer historiska händelser för förbipasserande.
Därför hade jag tyckt det var kul att köpa och plantera ett träd någonstans vid M-huset med ett
plakat som säger någonting i stil med
“Detta träd planterades i samband med I-sektionens femtonårsjubileum, [någonting fint och
lagom corny, typ en liten dikt om studentens lidan]“.
Planen är att 1. Välja plats och få tillstånd från vem som nu äger marken, 2. Köpa ett ungträd
(för att öka sannolikheten att trädet överlever de första åren, snarare än att driva upp från frö)
3. plantera trädet och spika ner plakatet bredvid
Träd är fina och växer vilket är najs, samt bra för miljön och fina symboler för tidlöshet och evig
strävan. Jag har inte valt trädtyp än men föreslår någon typ av ek då de är rätt tåliga, vackra
och växer lagom snabbt.
Pengar tas från projektfonden och ämnar kostnad för träd, plantering, plakat samt ett litet event
vid planteringen.

Budget:

Skogsek, ungträd                                 750:Frakt av trädet till skåne                 300-ish :Metallplakat + stöd etc                   ca 1500:Pompa och ståt + lite anletes svett           200:-

Summa som äskas:

2 750:-
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Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi
Datum för beslut:

2017-11-21

 ▢ Äskningen godkänns med summan
 ▢ Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Äskningen remitteras och Claudio ombeds kolla upp om
sektionen har tillstånd att plantera ett träd på området.

Signatur (Kassör: Axel Rahm):
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