Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-11-10

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2015-11-10, kl. 12.00
Plats: 
Styrelserummet, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade
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.

Äskningar
i.

Äskning för elpiano (Sara Rahiminejad) (
Bilaga 1
)

10. I-konferens projektgrupp
a.

Vad? 
Skall projektgruppen få sitta på nationssittningen kostnadsfritt?

b.

Diskussion från tidigare möte:
i.

Projektgrupp tackas genom att de räknas som aktiva, får glädjepengar och fysisk sak.
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ii.

Förväntas verkligen projektgruppen att sitta på sittningen? Får redan tack för det arbete de gör
enligt ovan. Sittningen kommer att vara det sista eventet under konferensen, projektgruppen
kommer då att tackas och kanske därmed förväntas vara på plats.

iii.

INKA-projektgruppen får gå på banketten kostnadsfritt.

11. Workshops med World Values Initiative
a.

Vad?
World Values Initiative har erbjudit sig att hålla en workshop för I-sektionen. Är detta något som är

intressant att 
erbjuda sektionens medlemmar? Vilket tema hade i så fall varit lämpligt? 
WVI erbjuder
ettflertal workshops inom olika områden, såsom:
i.

Stress 1 - mental inställning; make stress a friend

ii.

Stress 2 - eliminera stress

iii.

Motivation

iv.

Ledarskap

v.

Autenticitet (att vara sig själv)

vi.

Tacksamhet

vii.

Styrkor och svagheter

12. Ventilationen i MaskinerI:et
a.

Vad?
I dagsläget får stekbordet i MaskinerI:et inte användas på grund av den bristfälliga ventilationen i

köket. Detta togs upp på ett husstyrelsemöte tidigare i höstas varefter vi har fått en offert på 120 000 kr för
att renovera ventilationssystemet. M-sektionen har tillsatt en projektgrupp som arbetar med frågan och har
påbörjat dialog med både Akademiska Hus och Tekonologkåren för att få ekonomiskt stöd till
renoveringen. I förhandlingarna behövs vetskap kring hur vi sektioner ställer oss till att göra en ekonomisk
insats, då det ligger i vårt gemensamma intresse att kunna nyttja dessa lokaler fullt ut för våra verksamheter.

13. Övrigt

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen 17 november, 2015

b.

Kvällsmöte: kl 16 söndagen den 8 november, 2015

15. Städansvariga
a.

Clara och Albert

16. Mötet avslutas

Välkomna!
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