Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-0

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2015-11-03, kl. 12.00
Plats: 
Styrelserummet, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade, Vice kassör Anton Lundqvist, Vice AU Filip Östlund
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av justerare

5.

Utskott och grupper rapporterar
a.

Arkivering av I- kollektioner - tas upp på nästkommande möte.

6.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

7.

Föregående mötesprotokoll

8.

Kåren rapporterar

9.

Ekonomi
a.

Vice kassören rapporterar

b.

Angående INKA avtal med Adesensus
i.

Vad? 
INKA har sålt in ett avtal till Adsensus där en del av betalningen (5 000 kr) sker genom en
säljutbildning, som antagligen kommer att äga rum HT16.

ii.

Förslag:
Om denna säljutbildning nyttjas av AU kommer det rekommenderas till nästa styrelse att de
5 000 kr räknas som en äskning från internutbildningspotten alternativt att säljutbildningen öppnas
upp för hela Sektionen.

c.

Äskningar
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i.

Äskning för märkesförsäljning för välgörenhet (Carl Johansson) (
Bilaga 1
)

ii.

Äskning för invigning av MaskinerI:et (Elin Håkansson) (
Bilaga 2
)

10. I-konferensen
a.

Vad? 
Påminnelse från projektgruppen gällande de uppgifter som behöver göras inför konferensen, enligt
utskickat mail.
i.

Länk till 
spreadsheet

11. Speak-up day med Valberedningen
a.

Vad? 
Är det någon som är intresserad av att hjälpa till att administrera denna dag tillsammans med
Valberedningen.

12. Höstterminsmötet
a.

Vad?
Forsatt diskussion kring effektiviseringsmöjligheter på höstterminsmötet samt uppföljning av ansvar

som delades ut föregående möte.

b.

Effektiviserings - och förändringsmöjligheter
i.

Tidigare möte
1.

Talman

2.

Tydliga riktlinjer kring pläderingar utskickat i förväg

3.

Välplanerade pauser- mat, fika, underhållning och bensträckare

4.

Digital röstning och ekonomikväll likt föregående möte

5.

Utskott och grupper rapporterar - (kortare tid + 3-4 frågor att besvara) - utskickat i
förväg

6.

Diskussionsmöte för propositioner och motioner, möjlighet att lyfta frågor och
otydligheter. Hur skall detta utformas?

ii.

Förslag som inte diskuterats
1.

iii.

Effektivisera val till poster där motkandidat saknas

Diskussion från tidigare möte
:
1.

Effektivisera val till poster där motkandidat saknas
a.

Risk att vikten av posten förminskas

b.

Att personen inte ges möjlighet att presentera sig själv och visioner. Personen
får vid presentation känna på hur det är att tala för en stor grupp.

c.

Presentation: ger mötet möjlighet att “lära känna” kandidaten.

13. I-Forum
a.

Vad? 
Vill vi fortsätta med I-Forum? När skall forumet i så fall äga rum och hur skall projektgruppen
tillsättas?
i.

Förslag:
1.

Tillsätta en projektgrupp snarast och hålla I-Form innan jul
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2.

Tillsätta en projektgrupp efter HT-mötet och hålla I-Forum i början av nästa år.

14. Övrigt
a.

CafI hjälp inför HT-mötet
i.

Vad?
CafI behöver hjälp med förberedelser inför HT-mötet, eftersom de endast är tre personer

som helt säkert kan närvara. Vilka skulle de kunna ta hjälp av?

15. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: tisdagen den 10:e november, 2015

b.

Kvällsmöte: söndagen den 8:e november, 2015

16. Städansvariga
a.

Elin S och Mathias

17. Mötet avslutas

Välkomna!
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