Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-12-08

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2015-12-08, kl. 12.00
Plats: 
Styrelserummet, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade, styrelsen Electus, Erik Jacobsson (Prylgeneral)
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.

Mötesformalia
a.

Vad
? Hur gör man egentligen på ett styrelsemöte?

10. Ekonomi
a.

Kassören rapporterar

b.

Uppdaterad Äskningsmall, se 
Bilaga 1

c.

Äskningar
i.

Äskning för poddmikrofon (Clara Lindsjö) (
Bilaga 3
)

11. Intresse för PayPal konto
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a.

Vad? 
Prylet tittar på att börja beställa produkter direkt från tillverkare istället för att gå via mellanhänder.
Detta innebär ofta att betalning måste ske genom internationella banköverföringar som i vissa fall kräver
lösningar såsom PayPal eller t/t. Hur ställer vi oss till att Sektionen anävnder sig av dessa lösningar?

12. Återkoppling kring Seniors projekt
a.

Vad? 
Informativ punkt! Svante berättar om de projekt som Seniors valt samt tillvägagångssätt och
utformningen för de olika projekten.

13. Jubileumsbalen 2017
a.

Vad? 
Det är dags att sätta datum för jubileumsbalen 2017 och boka AF-borgens stora sal.

b.

Förslag på datum:

c.

i.

Lördagen 22:e april

ii.

Lördagen 29:e april

iii.

Lördagen 13:e maj

iv.

Fler förslag?

v.

Hur vill vi prioritera dessa datum?

Vem vill koktakta AF och försöka boka stora salen ovanstående datum?

14. Övrigt
a.

WW1 workshop
i.

b.

Vad? 
Presentation av tema, resultat från undersökningen.

Ändringar i Stadgar och reglemente
i.

Vad? 
Dags att ändra i stadgar och reglemente. Vem kan tänka sig att hjälpa till?
1.

Förslag
: Hitta ett tillfälle efter jul för att göra detta.

15. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 den 15:e december, 2015

b.

Kvällsmöte: kl 17 den 8:e december, 2015

16. Städansvariga
a.

Dani och Clara

17. Mötet avslutas

Välkomna!
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