Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-04-12

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
2016-04-12, kl. 12.00
Plats: 
ML1, M-huset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade, Fredrik Tegström (InUtI), Rikard Grill (Prylet)
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 fika till Öppet-styrelsemöte (
Bilaga 1
) (Svante Nyman)
1.

ii.

c.

Beslut
: Äskningen godkänns i sin helhet i enlighet med per capsulam beslut.

Äskning för studieresa (internutbildning) (
Bilaga 2
) (Rickard Grill)
1.

Budget för resan (
Bilaga 3
)

2.

Underlag: Det finns ~ 16 000 kr kvar i äskningspotten för internutbildning

InUtI-resan
i.

Vad?
InUtI-resan budgeterades med en buffert för oförutsedda kostnader som aldrig behövde
utnyttjas. Bör överskottet från resan på något sätt komma resenärerna tillgodo (ca 200 kr/resenär)
eller ska överskottet gå in i sektionens ekonomi?
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9.

Tilldelning av meritvärde
a.

Vad? 
Tidigare har ett utkast till ett förtydligande gällande tilldelning av meritvärde diskuterats i VMX, SRX
och FM. Diskussionerna har mynnat ut i ett utkast (
se Bilaga 4
). De har nu bett oss att komma med
synpunkter på argumentationen i utkastet. Har vi några tankar eller inputs som vi vill föra vidare?

10. Uppdatering kring Europe 3D
a.

Vad?
Uppdatering kring pågående arbete. Presentation av preliminärt schema och budget (
se Bilaga 5
). InUtI
skulle gärna ha input på följande:

i.

Det preliminära schemat

ii.

Balansen och rimligheten mellan antalet företags- och festevent

iii.

Rimligheten i budgeten

iv.

Hur vi ser på att subventionera kräftskivan och anmälningsavgift för de som tar emot kommande
studenter samt om det är en rimlig kompensation (Tillträde till företagsevent samt föreläsningar
ingår exklusive transport)

11. Policy för internationalisering
a.

Vad?
Kåren har tagit fram ett utkast på en policy för internationalisering på Sektionsnivå, detta utkast har de
nu skickat på remiss till oss och vill ha vår input. Policyn har tagits fram på grund av att heltidsposten som
internationellt ansvarig på Kåren kommer avvecklas och de vill helt enkelt säkerställa att arbetet kring
internationalisering fortsätter på Sektionsnivå. Policyn är ämnad att gälla för samtliga Sektioner men vi ska
enbart se till vår egna Sektion i remissvaret. 
(se bilaga 6)

12. Uppdatering kring Vårterminsmötet
a.

Vad? 
Hur går det för mat- respektive marknadsföringsgruppen?

13. Övrigt
a.

Vad? 
Slaget om Lund vill att alla i styrelsen med kollegier på Kåren tar upp Slaget om Lund i dessa organ
och informerar om datum samt hetsar alla att det kommer bli kanonfett!

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 19:e april, 2016

b.

Kvällsmöte: kl 10 söndagen den 24:e april, 2016

15. Städansvariga
a.

Elin och Filip

16. Mötet avslutas

Välkomna!
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