Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-08-23

DAGORDNING
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-08-23, kl. 15.00
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.



Äskning för nätadapter till iZettle
 (Vice-Kassör, Karl Olsson)(Bilaga 1)
1.  Vad? Presidiet har godkänt en äskning för en nätadapter till iZettle

ii.
9.

Äskning för inredning till styrelserummet

(Kassör, Max Parkosidis)(Bilaga 2)

Uppföljning av offert för pennor
a.

Vad? Anton har fått ett nytt prisförslag på Sektionspennor; 100st pennor med tryck för 1775kr.

10. Entledigande av Cafémästare
a.

Vad? Cafémästare Adam Rosell har begärt att inte längre vara Cafémästare.

11. Val av Seniorskollegie
a.

Val av ledamöter

b.

Val av Seniorskollegiets ordförande

12. Göteborgs nation
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a.

Vad? Sektionen för Industriell Ekonomi har blivit kontaktade av Göteborgs Nation, i syfte att ingå ett avtal
för samarbete några år framöver. Efter möte med Göteborgs nation kommer istället en avsiktsförklaring
skrivas, med förklaring att vi ämnar samarbeta med varandra.

13. Förslag på bokningssystem av sektionslokaler
a.

Vad? Med tre nya möteslokaler behövs ett nytt bokningssystem för dessa. Det finns tre idéer att diskutera.
i.

Det första förslaget är att varje nytt rum (Cash, Pengar och Likvida medel) får en egen kalender,
likt I-sektionen internt, där rummen bokas som tidigare.

ii.

Den andra idén är att de nya rummen och styrelserummet bildar en ny kalender, där alla
lokalbokningar görs.

iii.

Ytterligare förslag är att möten som kräver stängda dörrar äger rum i något av dessa nya rum, och
att styrelserummet i största mån används då man kan bli störd i sitt arbete.

14. Övrigt
a.

Samarbete mellan World Values Initiative och SRI

b.

Möte med M-styr inför I<3 M - sittningen

c.

Cloudcomm

15. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 30:e Augusti

b.

Kvällsmöte:

16. Mötet avslutas

Välkomna!
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