Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-09-20

DAGORDNING
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-09-20, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen, Revisorer, Inspektor, Seniors, Kårkontakter, Carl Dalerstedt (BGI-ordf), Carl Göransson (Prylgeneral)
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 sektionsglas

(Carl Göransson, Prylet)(Bilaga 1)
1.

Vad? Prylet ska köpa in ölglas inför HT-mötet. I dagsläget räcker inte budgeten till att
alla medlemmar garanterat ska få ett glas.

ii.



Äskning för BGI:s  Londonresa (Carl Dahlerstedt, BGI)(Bilaga 2)
1.

Vad? I år anordnas BGI:s Londonresa tillsammans med LINC. LINC subventionerar
sina och I-sektionens medlemmars kostnader. BGI vill att Sektionen bidrar till
subventioneringen av I-sektionens medlemmar med motsvarande summa.

9.

Valberedningens schema HT16
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a.

Vad? Valberedningen har, med utgång i det tidigare bestämda höstterminsdatumet, presenterat ett schema
för hur de har tänkt lägga upp arbetet under hösten. Detta ser ut som följer:
i.

23/9 - 2/10 nominering inför mötet är öppen

ii.

10/10 - 3/11 intervjuer pågår

iii.

4/11 nomineringarna släpps

iv.

9/11 sista dagen att motkandidera

10. Utskott och grupper rapporterar
a.

Vad? Formuläret “Utskott och grupper rapporterar” har tidigare skickats ut en gång i veckan till alla
förtroendevalda. Är det en bra informationskanal förtroendevalda emellan? Är detta ett bra sätt att lämna
input från sektionen till styrelsemöten? Finns det något annat sätt man kan göra det på, eller övrig input?

11. Utbildningskväll för förtroendevalda 27/9
a.

Vad? Inplanerad mellan kl 17-20. Diskussion om vad kvällen bör innehålla samt utdelning av
ansvarsområden.

12. Övrigt
a.

Påminnelse om rangordning av sökande - senast idag tisdag 20/9 kl 22.00 (..)

b.

Skidfesten, vem/vilka vill ansvara för förfest

c.

Städansvariga
i.

Anton och Sofia

13. Vad händer i veckan?
a.

Rekryteringen avslutas

b.

Skidfesten 24/9

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 27:e september

b.

Morgonmöte: 22:a septermber

c.

Kvällsmöte: 3:e oktober

15. Mötet avslutas

Välkomna!
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