Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-02-09

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2016-02-09, kl. 12.00
Plats: 
Styrelserummet, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade, Phøs-16
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 I-forum (
Bilaga 1
) (Victoria Ahlqvist)

10. Miljömärkning av sektionerna
a.

Vad? 
LSE (Lunds Sustainable Engineers) överväger att ta fram en egen miljömärkning av sektionerna på
LTH. Är vi intresserade av möjligheten att bli miljömärkta? 
Märkningen ämnar till att främja hållbarhet inom
sektionerna samt öka medvetenheten kring frågan för alla studenter på LTH.

11. Stormöte
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a.

Vad?
Den 22:e februari är det äntligen dags för Stormöte. Elin behöver hjälp med planering och

förberedelser, vem/vilka kan tänka sig att hjälpa till?

12. Uppdatering kring arbetet med hemsidan
a.

Vad? 
Abtin ger en uppdatering kring det pågående arbetet med hemsidan. Hur vill vi arbete vidare med
uppbyggnaden av den nya hemsida?

13. Övrigt
a.

Styrelsetexten på hemsidan
i.

Vad?
Texten om styrelsen och några ledamöter behöver uppdateras. Någon som är taggad på att

göra detta?

b.

Organisationskartan
i.

Vad?
Organisationskartan behöver uppdateras för VT2016. Bilderna behöver helt enkelt ersättas.

Vem kan tänka sig att fixa det?

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 16:e februari, 2016

b.

Kvällsmöte: kl 17måndagen den 15:e februari, 2016

15. Städansvariga
a.

Söder och John

16. Mötet avslutas

17. (Inofficiell punkt) Fotografering gruppbild
a.

Vad?
Vi måste självklart ta en magisk gruppbild för vårterminen. Svante har kontaktat foto-gruppen och de

kan komma förbi 12:45(..). Denna punkt är dock enbart aktuell om vi fått våra styrelsetröjor tills på tisdag,
Svante håller alla parter uppdaterade kring detta. Om tröjorna inte hunnit komma tills på tisdag så
återkommer vi med ny information kring gruppbilden. Individuella mailbilder kommer vi ta den
25e
februari
klockan 
13-15
då kära foto har bokat IKDC-studion till oss. (Skriv in detta datum i kalendern).

Välkomna!
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