Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-03-01

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2016-03-01, kl. 12.00
Plats: 
Styrelserummet, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade, Phøset.
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.

9.

Äskning för inköp av sångböcker (Carl Göransson) (
Bilaga 1
)

Budget för Phøsets outfits
a.

Vad? 
Budgeten för verksamhetsåret 16/17 som klubbas på VT-mötet kommer att innehålla en budgetpost
för Phøsets outfits. Phøset behöver dock veta redan nu hur mycket Sektionen kommer att subventionera
dessa.

b.

Förslag: 
Styrelsen beslutar om en summa pengar för Phøsets outfits som budgetpropositionen till VT-mötet
kommer att innehålla. För diskussionsunderlag se 
Bilaga 2
.
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10. Tour de Styr
a.

Vad? 
Ordförandekollegiet vill anordna en Tour de Styr på campus. Tour de Styr är en festlig aktivitet då
samtliga styrelsemedlemmar på LTH besöker alla hus, genomför aktiviteter och avslutar med sittning
anordnad av ordförandekollegiet på Lophtet. Datum diskuterades under kollegiets förra möte och det
alternativ som fungerade bäst för alla var den 18/5. Vill vi delta?

11. Ökad transparens på Sektionen
a.

Vad? 
Under föregående veckas styrelsemöte diskuterades att många utskott och grupper har dålig koll på
Styrelsens verksamhet och vad de andra utskotten och grupperna på Sektionen arbetar med. Inför veckans
styrelsemöte ska alla ha funderat på hur detta kan arbetas med och förbättras. Se gärna föregående
mötesprotokoll för förslag och länkar till tidigare utvärderingar.

b.

c.

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?

Förslag från föregående möte
i.

Styrelsen → utskotten/sektionen:
1.

Styrelsen rapporterar i UoG blir gemensamt ansvar. Alla skriver där upp punkter eller
information som bör tas vidare ut i utskotten och undergrupper. Det finns då möjlighet
att lägga till information från händelser från styrelsemötet.

2.

Alla utskottsordförande ska ha en stående punkt på dagordningen är “Styrelsen
rapporterar” baserat på det som står i UoG rapporterar.

ii.

3.

Dagordning och mötesprotokoll från Styrelsen till alla i ansvar.se

4.

Använda Veckobrevet i större utsträckning för att sprida information.

5.

Öppet och marknadsfört styrelsemöte med gofika i ett klassrum!

6.

Övriga förslag?

Utskott → Utskott:
1.

Göra UoG tillgängligt för alla aktiva

2.

Övriga förslag?

12. Projektforum I-sektionen
a.

Vad? 
Hur kan vi utnyttja och arbeta med denna kommunikationskanal den nästkommande läsperioden?
Känner alla till dess funktion?

13. Övrigt
a.

Skåp utanför Styr
i.

b.

Vad? 
Kolla vem som äger skåp utanför Styr. Används alla skåp i dagsläget?

Påminnelse
i.

Vad? 
Glöm inte I-Forum nu på torsdag den 3:e mars och kolla igenom diskussionsagendan!
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14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 8:e mars, 2016

b.

Kvällsmöte: kl 17 den 2:e mars, 2016

15. Städansvariga
a.

Hanna och Filip

16. Mötet avslutas

Välkomna!
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