Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-11-17

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2015-11-17, 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 namnskyltar INKA (Sofia Sundbom) (
Bilaga 1
)

ii.

Äskning för BGI- pub (Jon Stålhammar) (
Bilaga 2a och 2b
)

iii.

Äskning för Time Case Competition (Sten Georgii Hellberg (
Bilaga 3)

10. Avtal med förmåner
a.

Vad?
Diskussion angående ett allmänt tillvägagångssätt vad gäller hantering av avtal som innefattar förmåner
(exempelvis utbildningar) istället för intäkter.
i.

Förslag: Dessa ska hanteras som att förmånen är hela sektionens och att man tar del av den genom
att äska ur relevant fond. Exempelvis om förmånen är en utbildning, äskas summan ur
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internutbildningsfonden.
11. Övrigt
a.

Påminnelse gällande sektionsbidrag
i.

Vad? 
Kåren har nu skickat ut en remiss på två förslag för hur sektionsbidragen (indirekt våra
medlemmars kåravgift) som kåren fördelar ut på de olika sektionerna ska fördelas. (se 
Bilaga 4) 
Vi
har fram till den 22 november på oss att ge feedback på förslagen, dessa kommer sedan tas i
beaktning när slutgiltiga förslagen tas fram för röstning i FM. Har vi åsikter och vill påverka dessa
förslagen bör vi agera nu.

b.

Fanbärare
i.

Vad?
Sektionen behöver en fanbärare till LTH:s examenshögtid fredagen den 27/11. Trots en
säljande text (enligt Vice själv) och diverse personliga påhopp har ingen ännu visat intresse.
Deadline för att skicka in namn på fanbärare till kåren är idag, tisdagen den 17/11. Har någon fått
napp i sina utskott och grupper?

c.

Datum för kvällsmöte
i.

Vad? 
Det har satts ett nytt datum (23:e november) för Kårens studeranderepresentantutbildning då
denna flyttades pga Jodelhotet. Här bör ordförande och SRI-ordförande närvara. Detta
sammanfaller med ett kvällsmöte då I-konferensen ska diskuteras. Vi bör därför fundera på om vi
vill flytta kvällsmötet enligt något av förslagen nedan.
1.

Förslag 1: Lördagen den 21:e november

2.

Förslag 2: Söndagen den 22:e november

3.

Förslag 3: Tisdagen den 24:e november

4.

Förslag 4: Kvällsmötet hålls som planerat. Endast SRI-ordförande går på Kårens
utbildning och för vidare det som sägs till ordförande.

5.
d.

Fler förslag?

Nyårsbalen
i.

Vad?
Styrelsen har blivit anmodade till Teknologkårens Nyårsbal. Vilka är intresserade av att gå på
detta?

12. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdag den 24 november, 2015

b.

Kvällsmöte: kl 17 måndag den 23 november, 2015

13. Städansvariga
a.

Hanna och Astrid

14. Mötet avslutas

Välkomna!
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