Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-05-02

DAGORDNING
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-05-02, 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.

Grupper rapporterar

9.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar

b.

Äskning gällande resebidrag till Council Meeting - Willem Prinsen (Bilaga 1)
i.

Vad? Det har inkommit en äskning angående resebidrag för vår delegations resekostnader till
ESTIEM-council meeting.

c.

Äskning gällande tårtkalas under Jubileumsveckan - Ingrid Arvidsson (Bilaga 2)
i.

Vad? En 15-års dag firas bäst med tårta. Det har därför inkommit en äskning angående att
köper en födelsedagstårta för att fira.
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d.

Äskning gällande slipslunch under Jubileumsveckan - Anton Lundqvist (Bilaga 3)
i.

Vad? Under jubileumsveckan skulle det vara trevligt att anordna en sittning för förtroendevalda
för att fira. En äskning för att bjuda in till en slipslunch har inkommit.

e.

Äskning gällande flaggceremoni under Jubileumsveckan - Anton Lundqvist (Bilaga 4)
i.

Vad? En äskning för att bjuda på mousserande vin i samband med flagghissningen under
jubileumsveckan har inkommit.

f.

Betalning av självrisk för Rulle
i.

Vad? Det förekom en olycka när Rulle användes av Källaren, vilket har resulterat i att självrisken
på 2 900kr måste betalas. Frågan om vem som står för detta behöver adresseras.

g.

Betalning av marmorskiva som gick sönder under PHÖB-helg
i.

Vad? Under PHÖB-helgen gick en marmorskiva sönder efter oklart händelseförlopp. Kåren vill
att varje sektion betalar 1 000kr.

10. Bestämma datum för Styrelseskiphte
a.

Vad? En ny styrelse har valts, och det är dags att bestämma datum för skiphte. Förslagen som ligger är:

11. Övrigt
a.

Info om Sektionsstyrelsesittningen

b.

Uppdatering kring tackresan

c.

Uppdatering kring jubileumsveckan

12. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: tisdag 9 maj, 2017

b.

Kvällsmöte: tisdag 2 maj, 2017

13. Mötet avslutas
Välkomna!
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