Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-09-16

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2015-09-16, kl. 13.00
Plats: 
Styrelserummet, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade, Øverphøs Mattias Wendler.
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av justerare

5.

Utskott och grupper rapporterar

6.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

7.

Föregående mötesprotokoll

8.

Kåren rapporterar

9.

Ekonomi
a.

Nollegasquen beräknas omsätta mer än budgeterat.
i.

Vad
?
Nollegasquen är budgeterad för intäkter på 40 000 kr, men detta verkar ha varit baserat på ett
annat deltagarantal än det som nu kommer att bli aktuellt. Källarmästare Marcus Carlson räknar
med att intäkterna snarare kommer att landa på 80 000 kr. Detta kommer dock inte att påverka
resultatet, utan inköpen anpassas efter denna förändring.

b.

Införande av “Kassören rapporterar” som underrubrik till “Ekonomi”
i.

Vad
?
Förslag på att ha en fast punkt i dagordningen “Kassören rapporterar” där utrymme ges för

information av sådan karaktär som exempelvis föregående punkt.

c.

Äskningar
i.

Äskning för Skarvsladdar (Sofia Tenerz) (
Bilaga 1
)
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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.

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.

Med 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. Belysa vikten av att göra en avanmälan till lunchföreläsningar
a.

Vad? 
Tyvärr har det blivit en trend av att få dyker upp på lunchföreläsningar som de anmält sig till. Bör

man gå ut med information gällande vikten av att göra en avanmälan om man får förhinder, som gör att
man inte kan närvara på föreläsningen?

b.

Förslag
:
Be AU ta fram ett förslag.

12. Uppföljning av “Utskott och grupper rapporterar”, kontakt med undergrupper

13. Övrigt

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 13 onsdagen den 16 september, 2015

b.

Kvällsmöte: kl 17 tisdagen den 15 september, 2015

15. Veckans städansvariga
a.

Mathias och Clara

16. Mötet avslutas

Välkomna!
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