Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-09-22

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2015-09-22, kl. 12.00
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.

Kassören rapporterar

b.

Presentation av framtaget förslag på äskningsprocessen.
i.

c.

Presentation av framtaget förslag för innebörd, disponering samt förhållningssätt till glädjepengar.
i.

d.

Förslag- Äskningsprocessen

Förslag "Glädjepengar"

Äskningar
i.

Äskning för adapter till projektor i Styr (Svante Nyman), (
Bilaga 1
)
1.

Beslut
: Äskningen godkänns i sin helhet.
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10. Sektionsgemenskap
a.

Vad? 
Återkoppling till diskussion som uppkommit i “Utskott och grupper rapporterar”.
i.

Vidare underlag kommer att skickas ut innan mötet.

11. Gemensam städning av lokaler
a.

Vad? 
Bestämma datum för gemensam städning av de lokaler som använts under nollningen. Besluta vilka
som bör närvara vid städtillfället.

b.

Förslag: 
Söndag 27 september

12. Planering av Stormöte och Verksamhetskick-off
a.

Vad? 
Snart är det dags för Stormöte och Verksamhetskick-off, vilka intresserade av att hjälpa till?

13. Diskussionspunkter till I-konferensen
a.

Vad? 
Finns det ytterligare diskussionspunkter att skicka ut som förslag till de andra lärosätena inför

I-konferensen? Dessa lyftes fram under kvällsmötet, fundera gärna kring fler tänkbara punkter. Observera
att detta inte är våra slutgilitiga förslag på punkter, utan endast ett underlag för de andra sektionernas
inskick.
i.

Framtagna förslag
:
1.

Stress, hets och välmående

2.

Anordning av gemensamma evenemang över lärosäten

3.

Hantering av Drive-flödet

14. Övrigt

15. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 29:e september, 2015

b.

Kvällsmöte: kl 17 måndagen den 28:e september, 2015

16. Mötet avslutas

Välkomna!
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