Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 20160510

DAGORDNING
Styrelsemöte
, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 
20160510, kl. 12.00
Plats: 
Styrelserummet, Mhuset
Kallade: 
Styrelsen samt ständigt adjungerade, Øverphøs Elin Gunnarsson, Phøs Jennie Bengtsson, Styrelsen
Electus
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

c.

i.

Äskning för inspirationsföreläsning (Mårten Mantell) (
Bilaga 1
)

ii.

Äskning för transport till Luleå (Hedda Malmström) (
Bilaga 2
)

iii.

Äskning för representation i finalen av ICase (Victor Hansson) (
Bilaga 3
)

Beslut om detaljerad budget för verksamhetsåret 16/17
i.

Vad? 
En rambudget röstades igenom på vårterminsmötet vilket innebär att beslut nu
skall tas kring den detaljerade budgeten.
1.

Detaljerad budget återfinns i 
Bilaga 4.
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9.

Skiphtesplanering
a.

Vad?
Att Vårterminsmötet nu är över innebär att ett helt gäng efterträdare valts, vilket i sig
betyder att det snart är dags för styrelseskiphte.
i.

Är det några som skulle vara intresserade av att ta fram ett förslag på upplägg och
ansvarsfördelning för dagen?

ii.

Har vi någon input som dessa personer ska ta i beaktning vid det övergripande
planerandet av skiphtet?

10. NolleIType
a.

Vad?
Phøset har påbörjat arbetet med nolleItype och vill vädra detta upplägg med nya
styrelsen
i.

Upplägget ser ut som följer:
1.

Ett uppslag med Ordf orerar och Vice fyller i

2.

Varm välkommen från hela sektionsstyrelsen + bild. Ca 150 ord
a.

3.

OBS:
Någon i nya Styr som vill ta huvudansvar?

Utskotten på Isektionen  de grupper som nollorna kan söka sig till under
rekryteringen presenterar sig och ordförande berättar när hen upplevde något
fängslande senast. Ca 100 ord. Nedan följer en lista på de som var med
föregående år. Fattas något?
a.

Info, inuti, ngi, bgi, case, mentor, alumni, sri, festi, källarmästeriet,
spexi, innovation, image, inka, sångarstriden, kultur, sport, prylet och
cafi
i.

OBS:
Sprid till era undergrupper!

11. Uppdatering från Husstyrelsen
a.

Vad? 
Presentation av det som beslutades på husstyrelsemötet den 4:e maj.
i.

ii.

Nya regler i Mhuset
1.

För resterande del av vårterminen 2016

2.

Från och med höstterminen 2016

Ny husprefekt

12. Uppföljning av VTmötet
a.

Vad? 
En stor applåd för ett väl genomfört sektionsmöte!!! Det återstår dock lite arbete att göra.
Är det någon som skulle vara intresserad av att sammanställa de åligganden som beslutades
om på Vårterminsmötet, samt en lista på vilka propositioner och motioner som kommer att
behöva lyftas för en andra läsning på höstterminsmötet 2016? Detta för att underlätta arbetet
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för Styresen HT16.

13. Planering av Stormöte
a.

Vad?
Det den 17:e maj är det dags för Stormöte. Vilka kan tänka sig att hjälpa Elin att planera
och leda Stormötet denna gång?

14. Övrigt
15. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 17:e maj, 2016

b.

Kvällsmöte: kl 17 måndagen den 23:e maj, 2016

16. Mötet avslutas

Välkomna!
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