Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-02-23

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2016-02-23, kl. 12.00
Plats: 
Styrelserummet, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade och Øverphøs
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar

8.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar

b.

Äskningar
i.

Äskning för bidrag till Phøsets kvällsmöten (Elin Gunnarsson) (
Bilaga 1
)

ii.

Äskning för det nya mötesrummet (Mathias Sundén, Elin Håkansson & Carolina Ramberg)
(
Bilaga 2
) (
Bilaga 3)
.

9.

Sektionssamlad spons
a.

Vad
?
I dagsläget sköts alla större företagskontakter via AU i Podio och mindre kontakter gällande
exempelvis produktspons sköts separat av enskilda utskott och projektgrupper. För att underlätta processen
genom att ha tillgång till tidigare kontakter och samordna allt sponsarbetet på Sektionen skulle AU kunna
tänka sig att ta fram ett system och riktlinjer även för mindre spons. Finns det ett intresse hos utskott och
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projektgrupper för ett gemensamt system? Hade detta underlättat arbetet med att söka spons?

10. Uppföljning från Husstyrelsemötet
a.

Vad? 
Torsdagen den 18:e februari var det Husstyrelsemöte. Elin informerar om vad som diskuterades och
beslutades på detta möte.

11. Ökad transparens på Sektionen
a.

Vad? 
Under Elins lunchmötesturné har det framkommit att många utskott och grupper har dålig koll på
Styrelsens verksamhet och vad de andra utskotten och grupperna på Sektionen arbetar med. Några förslag
på förbättringsåtgärder, som inkommit från utskotten är att:
i.

Bifoga styrelsemötesprotokollen i Veckobrevet

ii.

Utveckla “vad gör styrelsen” i nyhetsbrevet och göra den lite mer konkret

iii.

Ha en stående punkt på alla utskotts dagordningar i form av “styrelsen rapporterar”

iv.

Göra “utskott och grupper rapporterar” tillgänglig för alla aktiva för bättre insikt i hela Sektionens
verksamhet.

Ytterligare idéer går att finna i följande 
enkät
som gjordes under ett Stormöte VT14.
b.

Frågor att ta ställning till:
:
i.

Vad kan vi göra för att ytterligare öka transparensen från Styrelsen ut mot sektionens medlemmar?

ii.

Vad kan vi göra för att ytterligare öka transparensen mellan olika utskott och grupper?

12. Övrigt

13. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 1:a mars, 2016

b.

Kvällsmöte: kl 17 onsdagen den 2:a mars, 2016

14. Mötet avslutas

Välkomna!
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