Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-09-09

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2015-09-09, kl. 14.00
Plats: 
Styrelserummet, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade, Øverphøs Mattias Wendler, Projektledare I-konferens Johanna Clarin
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Ekonomi
a.

8.

i.

Äskning för sportartiklar till Sektionen (Nils Randerz) (
Bilaga 1
)

ii.

Äskning för bordsfläkt till Styr (Svante Nyman) (
Bilaga 2)

Uppdatering från I-konferensprojektgruppen
a.

9.

Äskningar

Projektledare Johanna Clarin är inbjuden till mötet för att berätta preliminärt schema och budget.

Diskussion kring utskott och grupper rapporterar
a.

Vad? 
Huruvida det nya formatet skall användas samt skickas ut till samtliga ordföranden.

10. Tack till projektgrupper
a.

Vad? 
Hur vill vi tacka projektgrupper och huruvida medlemmen skall betraktas som aktiv eller ej?
i.

Förslag 1
: Tackas med en standardiserad gåva.

Sida 1 av 2

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-09-09

ii.

Förslag 2: 
Man räknas som aktiv under projektets gång och fram till och med den termin projektet
avslutas.

iii.

Förslag 3. 
Man räknas som aktiv under projektets gång och fram till och med den termin projektet
avslutas. Man tackas även med en standardiserad gåva.

iv.

Fler förslag?

v.

Generella tankar:
1.

Men ett bra tack blir det mer attraktivt att delta i olika projekt.

2.

Fler kan få möjlighet att bli aktiva via projektgrupper

3.

Ska projektgruppsmedlemmar blir mer tackade än andra aktiva medlemmar?

11. Övrigt
a.

Uppföljning av samtal med Seniors gällande tacksittningen.

b.

Gemensam insamling med tanke på omvärldens situation
i.

Att bakom målet I-are för samhället, tillsammans gå ihop som sektion för att samla in pengar till
katastrofer och flyktingförläggningar i världen. Förslagsvis skapa en insamling via UNICEF. Sedan
utlysa information till hela Sektionen och uppmuntra till initiativ från medlemmar och utskott.
1.

Någon som är intresserad av att dra i detta?

12. Utskotten rapporterar
a.

Länk

13. Kåren rapporterar

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 13 den 16 september, 2015

b.

Kvällsmöte: kl 17 den 28 september, 2015

15. Veckans städansvariga
a.

Svante och Elin S

16. Mötet avslutas

Välkomna!
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