Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-0

DAGORDNING
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-10-11, 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.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar

b.

Äskning från FestI gällande drinkutbildning godkänd av Presidiet (Bilaga 1)

c.

Äskning från Valberedningen gällande fika under intervjuer godkänd av Presidiet (Bilaga 2)

d.

Äskning gällande server-hosting för att kunna använda E-vote - Anton Nystedt, Webmaster (Bilaga 3)



i.

Vad? För att skynda på röstningsprocessen under sektionsmöten har ett förslag att använda
E-sektionens röstningssystem “E-vote” lagts fram. Systemet behöver hostas någonstans, och
E-sektionen har erbjudit oss att använda en av deras servrar.

9.

Godkännande av funktionärer på I-sektionen
a.

Vad? Sektionen har fått många nya aktiva medlemmar i samband med höstens rekrytering. Dessa bör
godkännas på ett styrelsemöte för att det ska bli officiellt.

10. Isek-mailadresser
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a.

Vad? Vissa medlemmar i utskott har personliga mailadresser kopplade till isek-domänen, och frågor har
uppkommit om ytterligare utskottsmedlemmar kan få personliga mailadresser. Vilka borde få personliga
mailadresser? I vilket syfte ska dessa användas och när tas de bort?

11. Projektavstämning
a.

Vad? Styrelseprojekten har dragit igång och för att alla ska hålla sig uppdaterade kan det vara bra att
rapportera om hur man ligger till.

12. Övrigt
a.

VMI-styrelsesittning
i.

Vad? Det har “länge” pratats om att eventuellt försöka styra upp någon form av tillställning med
V- och M-styr, vilket kan vara ett bra sätt att upprätthålla goda relationer samtidigt som det lär blir
jättekul

b.

…

13. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 18:e oktober

b.

Kvällsmöte: 31:a oktober

14. Mötet avslutas

Välkomna!
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