Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-09-06

DAGORDNING
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-09-06, 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.



“Återkallning” av äskning ESTIEM
i.

Vad? Prisunderlaget till äskningen som godkändes på föregående styrelsemöte gällande mat till
ESTIEM-föreläsningen 2/9 var felaktigt.

b.



Budgetavsteg för ESTIEM-föreläsning
i.

c.



Vad? Ett negativt budgetavsteg gällande InUtIs budgetpost “Nollningsevenemang” har skett.

Arbetskläder sexI
i.

Vad? Arbetskläder som beställts och använts föregående verksamhetsår har betalts under detta
verksamhetsår.

9.

Anmodningar till Gasque
a.

Vad? Tidigare år har personer som inte är medlemmar på I-sektionen fått anmodningar till Gasque, ex
programledningen. Vilka borde anmodas i år? Borde dessa betala sina biljetter själva?
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10. Fyllnadsval Cafémästare
a.

Vad? Posten som Cafémästare på Sektionen är för närvarande vakantsatt och behöver fyllnadsväljas. Lundis
och Ingrid har haft möte med M-arnas cafémästare Johan. Där sades att det är svårt för M att vara alltför
involverad i I-sektionens caféutskott, utan att det hellre bör växa upp inom I-sektionen innan samarbetet
med M-sektionen utökas. Johan är beredd att under höstterminen utföra de arbetsuppgifter som åligger
I-sektionens cafémästare i MaskinerI:et.
i.

När ska utlysning ske?

ii.

Input på hur cafémästeriet bör rekryteras?

11. Övrigt
a.

Charlein i kårfullmäktige
i.

b.

Vad? Charlein sitter både i kårfullmäktige och i styrelsen. Finns det några tankar om det?

Nytt terminsschema
i.

Vad? Obligatoriska moment i kurserna i lp 2 har kollats upp, vilket har resulterat i ett nytt
terminsschema. Det kompletta schemat ligger i Styrelsedriven. Kalendern I-sektionen preliminärt
är uppdaterad med dessa datum.

12. Vad händer i veckan?
a.

Sektionsmingel 7/9

b.

Toga, sitta + spex 7/9

c.

Övriga evenemang

13. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 13/9

b.

Kvällsmöte: 3/10

14. Mötet avslutas

Välkomna!
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