Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-03-22

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2016-03-22, 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.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar

8.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar

b.

Äskningar
i.

9.

Äskningar för kaffebryggare till styr (Olle Gemfors) (
Bilaga 1
)

Internt styrdokument gällande tack av aktiva
a.

Vad? 
Tidigare och under framförallt hösten har tack av sektionsaktiva diskuterats. Det kan därför vara
aktuellt att ta fram ett dokument som tydligt beskriver vem som räknas som aktiv, vad det innebär och hur
olika engagemang tackas på Sektionen. Detta för att ha något handfast att utgå ifrån och grunda beslut på.
i.

Vad är våra tankar kring ett sådant styrdokument?

ii.

Om vi ställer oss positivt till detta: Vem/vilka kan tänka sig ansvara för att sammanställa ett
förslag, utifrån beslut från styrelsemöten HT15, som kan diskuteras på ett kommande
styrelsemöte?

Sida 1 av 2

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-03-22

10. Projektforum I-sektionen
a.

Vad? 
Hur kan vi utnyttja och arbeta med denna kommunikationskanal denna läsperioden? Finns det några
kommande projekt som kan vara aktuella att utlysa i gruppen? Känner alla till gruppen funktion?

11. Uppföljning av diskussion kring Utskott och grupper rapporterar
a.

Vad? 
Nu har alla utskott- och gruppordförande uppmuntrats till att dela dokumentet med sina medlemmar,
t.ex. i samband med dagordning till lunchmöten. Tänk även på att fylla i “Bakom kulisserna” för att öka
transparensen mot alla våra sektionsmedlemmar.

12. Datum att skriva in i kalendern
a.

Vad?
Svante uppdaterar om två spännande datum.

i.

13 maj - Tour de Styr

ii.

21 maj - Worskshop på Kåren (gäller Styrelsen HT16)

13. Övrigt
a.

Skåp utanför Styr
i.

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

14. Att ta vidare
a.

I UoG rapporterar finns nu en ny rubrik “Veckans guldkorn-att ta vidare”. Tanken är att man ska kunna
fylla i sådant som ska tas vidare från styrelsen till grupper/utskott. I slutet av varje styrelsemöte kommer vi
att ha en fast punkt där vi går igenom vad som står under denna rubriken och eventuellt fyller på med sådant
som kommit upp under mötet. Därefter är varje grupp/utskottsordförande ansvarig för att ta vidare
informationen till sin grupp.

b.

Genomgång/komplettering av listan i UoG

15. Städansvariga
a.

Astrid och John

16. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 29 mars, 2016

b.

Kvällsmöte: kl 17 tisdagen den 5 april, 2016

17. Mötet avslutas

Välkomna!
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