Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-07-18

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell ekonomi
Tid: 
2015-07-18, kl. 16.00
Plats: 
Hannas sommarstuga, Ulebergshamn
Kallade: 
Styrelsen
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Ekonomi
a.

Äskning angående sångböcker till det fysiska arkivet.
i.

b.

Äskning angående portabel högtalare till Sektionen.
i.

c.

Länk till äskning

Äskning angånende nya verktyg till Sektinoen.
i.

e.

Länk till äskning

Äskning angående införskaffande av en ny isbjörnsdräkt.
i.

d.

Länk till äskning

Länk till äskning

Angående sponsorpengar till Phöset.
i.

Phöset förfrågar att själv få nyttja de sista sponsorpengarna de kan få dra in. Annars kommer de
inte lägga ner med tid på att arbeta med det.

f.

Beslut angående delegationsordningen ekonomi
i.

VT15-styrelsen arbetade efter en delegationsordning som ett slags förhållningssätt till budgeten. Vi
bör besluta om vi ska fortsätta arbeta efter denna.

ii.
g.

Länk delegationsordning

Godkännande av dokument för äskningsprocessen.
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i.

Beslut fortsätt arbete efter det framtagna dokumentet för 
äskningsprocessen
(dvs att Presidiet
själva kan ta beslut om summan som äskas för är mindre än 500 kr).

h.

Beslut rörande omdisponering av Phösets budget. Phöset har en 
budgetpost
på 3500 kr avsett för
"Nollekollen" (någon slags kommunikationsapp tänkt att användas i nollningssammanhang). De vet dock
redan nu att de inte kommer att utnyttja denna budgetpost och vill därför att vi lyfter frågan om de kan få
disponera dessa pengar på övriga budgetposter. Om vi bestämmer oss för att behandla denna punkt ska be
Phöset skicka ett förslag på hur de i så fall vill disponera dessa 3500 kr så att vi har ett färdigt förslag att ta
ställning till!

7.

Datum
a.

8.

Bakgrund: bör preliminärboka datum till några av höstens stora styrelsehändelser.
i.

Elin har förslag ett förslag som följer:

ii.

30 september, Stormöte + Verksamhets-kick-off
10-11 november, HT-mötet
26-29 november / 3-6 december, I-Konferens
Fler datum som är spikade/behöver spikas?

Inbjudningar
a.

Vi har blivit inbjudna till en hederlig dragkamp hos våra vänner i Linköping. Detta event fyller 50 år men
dessvärre händer det samma dag som vår Nollegasque. Är det lönt att försöka hitta ett lag?

b.

9.

Inbjudan till rodden med liknande upplägg som förra året

Styrelsemöte under nollningen
a.

Vi planerar att fortsätta ha styrelsemöten under tisdagar kommande termin. Dock kommer detta under
nollningen innebära att vi missar varje kårkamp vilket är trist. När kan vi tänkas ha det istället?

10. Övrigt
a.

Delegering av firmatecknare, för att underlätta underskrivandet av tillståndsansökningar bör detta delegeras
till vidare till Sexmästaren.

b.

Äskning för pengar till att skicka ut välkomstguider till de internationella studenterna.

11. Mötet avslutas

Välkomna!
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