Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-09-27

DAGORDNING
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-09-27, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade
Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid Arvidsson (Vice Ordf), Max Parkosidis (Kassör), Christoffer Hansson (Admin),
Elin Nycander (AlumnI-ordf), Filippa Fritz (InUtI-ordf), Filip Östlund (AU-ordf), Charlein Simonsson (Utbildningsansvarig),
Abtin Salahshor (Info-ordf), John Scherrer (Ivent-ordf), Sofia Tenerz (Sexmästare), John Alvén (Kårkontakt), Oskar Jönsson
(Kårkontakt), Johannna Clarin (Seniors), Simon Janzon (Revisor), Mats Hallström (Revisor)
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

Anton Lundqvist väljs till mötesordförande

Christoffer Hansson väljs till mötessekreterare

Val av justerare
a.

Ingrid Arvidsson väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar

8.

a.

Nomineringar till poster på kåren har öppnat

b.

Kårens maillistor är tillbaka

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
i.

b.

Max håller på att sammanställa hur nollningen har gått rent ekonomiskt

Kassörerna kör Lunchmötesturné
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i.

Försök se till så att alla utskottsmedlemmar närvarar på de möten som kassörerna besöker, detta är
ett av få sätt att ge alla aktiva information angående ekonomi

9.

Husinfo
a.

Vad? Information om vad som togs upp på tisdagens (27:e september) husstyrelsemöte samt
händelsförloppet efter Gasque.
i.

Många dörrar och fönster har lämnats öppna i huset vilket ökar risken för inbrott.

ii.

Reglerna för vart studenter får äta i huset har blivit generösare. Nu får vi äta i, foajén, Maskineri:et
och grupprummen i huset.

iii.

Det var det första mötet med den nye husprefekten och det gick väldigt bra.

iv.

Städningen under nollningen har fungerat bra men efter gasquebrunschen slarvades det. Detta
ledde till extra arbete för servicegruppen och de är missnöjda över det. De har utfärdat en varning
och ifall det upprepas så kommer Sektionen att debiteras för extra arbetstimmar.

10. Förhållningssätt till betalning gällande särskilda sektionsmedlemmar och tillfällen
Vad? Sektionsaktiva i positioner som Sångboksförman förväntas gå på ett flertal sittningar som man i annat fall inte
hade gått på. På samma sätt har I-bandet ett inslag på Skidfesten. Ett regelverk eller förhållningssätt behöver etableras
gällande hur betalning för dessa aktiviteter ska ske för de individer det gäller.
a.

Diskussion
i.

Grunden borde vara att ett utskott eller att någon som är kopplad till Sektionen inte får betalt. Om
det däremot är någon som uppträder i form av privatpersoner men ändå råkar gå på sektionen
borde hen få betalt/gratis inträde

ii.

I-bandet behandlas inte som ett utskott och ser sig nog inte som ett utskott

iii.

Sångboksförmannen borde få en budgetpost för sittningsbiljetter

iv.

Vi betalar för I-bandets replokaler

v.

I-bandet får betalt för sina spelningar på nationer i olika former, penger, öl eller mat

vi.

I-bandet bör kanske definiera ifall de vill vara ett utskott

vii.

I-bandet går på så pass få sektionsevenemang att det inte påverkar resultatet i stort huruvida de får
subventioner eller ej

viii.
ix.
b.

Det kan vara svårt att lösa ett allmänt fall eftersom det kommer se så olika ut i varje enskilt fall
Det är bra att föra en dialog i förtid för hur vi ska förhålla oss till I-bandet

Resultat:
i.

Frågan utreds vidare i samband med projektet angående fria föreningar

11. Tack av sektionsaktiva i höst
a.

Vad? Tidigare har en tackprojektgrupp diskuterats till att driva höstens tack av sektionsaktiva. Är detta
fortfarande något vi vill utlysa eller har vi någon annan idé?
i.

Diskussion:
1.

På sikt hade ett tackutskott varit väldigt bra at ha på sektionen
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2.

Det skulle kunna kollas ifall några från projektgruppen i våras vill sitta kvar och kanske
genomföra tackprojektet även i höst

3.

Tackverksamheten passar bättre som ett projekt och inte ett utskott. Då kan projektet få
en summa som de planerar något roligt för, det blir en tydlig start och ett mål.

ii.

Resultat:
1.

En projektgrupp för tack kommer att utlysas på sektionen

12. Övrigt
a.

Tidsplan för projekt
i.

Lägg till en tidsplan för ert projekt i en ny flik i driven för styrelseprojekt

ii.

Detta för att alla får en överblick över projekten och att alla tänker efter hur det går med
demsamma

b.

Ansvariga för stormöte 5/10
i.

Elin och Christoffer hjälper till

c.

Seniors håller på att initiera ett projekt där de utvärderar studenternas relation till programledningen

d.

Några som vill möta Image och diskutera hur vi ska få fler tjejer att söka till I?
i.

Alla

13. Kommande möten
a.

Utbildningskväll 27:e september

b.

Nästa Styrelsemöte: 4:e oktober

c.

Kvällsmöte: 3:e oktober

14. Mötet avslutas
15. Action Points
a.

Christoffer hör av sig till Image och bokar ett möte

b.

Ingrid, Elin och Christoffer planerar ett stormöte

Välkomna!
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