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PROTOKOLL
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi
Tid: 2015‐01‐27 kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M‐huset
Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise Lyckvik (Admin),
Emma Malmström (SRI‐ordf), Svante Nyman (Ivent‐ordf), Clara Lindsjö (Info‐ordf), Sara Velin (AlumnI‐ ordf),
Filippa Österlin (AU‐ordf), Dani Sagar (InUtI‐ordf), Carolina Ramberg (sexmästare), Egil Nordgren (revisor), Carl
Bergman (Seniors), Andreas Norrman (inspektor), Sara Gunnarsson (kårordf.), Victor Bernhardsson (SexI,
projektansvarig “Baotaprojektet”).
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande: Joel Oredsson väljs till mötesordförande.

3.

Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare.

4.

Val av justerare: Emma Malmström väljs till justerare.

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Tillägg till punkt 7. Ekonomi: Bilaga 1 (skickades ut i efterhand).
Tillägg till övrigt: Datum för vårterminsmöte är spikat.

6.

Föregående mötesprotokoll
a.

Carro: Tar upp DestinationLinköping‐finansiering med SexI och återkommer på nästa möte.
Ett facebook‐event har lagts upp med ett pris beräknat på självkostnad för hela resan inklusive
buss ToR. Eventet har fler attending än det finns platser på resan vilket verkar positivt!

7.

Ekonomi
a.

Äskning
i.

Racketlon Ivent (Bilaga 1).

ii.

Anledningen till att inte hela summan tas från budgetposten “Sportaktiviteter” är att Ivent
planerar att ordna fler event under vårterminen som anses vara bättre lämpade för att
nyttja denna del av utskottets budget.

iii.

Beslut: Godkänns.
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Projektansvariga för öppet stormöte
a.

Ansökningsperioden är slut och vi diskuterar vilka gruppen ska bestå av.

b.

Förslag: Presidiet anser att alla de som har sökt kan vara med.

c.

Beslut: Styrelsen tycker att alla fem sökande kan vara med i projektgruppen. En projektledare ska
utses bland de sökande och Hedda meddelar de som kommit med samt frågar en av de sökande
om att vara projektledare för gruppen. Mötet ska preliminärt hållas den 26 februari.

9.

Baotafesten
a.

Victor Bernhardsson är inbjuden och berättar vad som händer och hur det går med projektet.
Från början skulle detta vara en fest för att sätta I‐sektionen på kartan i Lund. Innan jul kokades
detta ner till två mer konkreta idéer ‐ ett gardenparty i anslutning till Valborg samt en blandning
mellan amazing race och fångarna på fortet där de andra sektionerna på LTH är inbjudna. Det
andra förslaget valdes. Konceptet går ut på att varje station är kopplad till platser lagen tar sig till.
Under hela eventet så kan man hänga i smörjgropen och äta och dricka. En flygande reporter tar
sig runt bland de tävlande och visas på storbild. Målgången sker på LTH. Preliminärt datum är
lördagen den 25 april (då Styrelsen tyvärr är på I‐konferens). Joel tar upp detta i OK för att se om
det finns ett intresse för eventet. Förhoppningsvis vill sektionerna stötta detta event med
exempelvis anmälningsavgift för att sektionsmedlemmar ska delta. Budgetmässigt så förväntar
man sig att få barintäkter och kostandena för banan ligger uppskattningsvis runt 10 000 kr.
Projektgruppen ska ses nu på lördag och bestämma mer kring upplägget. InUtI har också
undersökt att bjuda in andra sektioner (ESTIEM‐samarbetet) men dessa event kompletterar
varandra snarare än att konkurrera.

10. Övrigt
a.

Datum för VT‐möte är spikat: torsdag den 16 april.

11. Utskotten rapporterar
a.

Prylet
Undersöker möjligheten för I‐sektionen att vara med i en bilpool. I‐phoneskalen har kommit.

b.

Info
Söker en webmaster. Clara har gjort ett mötesschema för VT15 och sätter upp denna på
styr‐whiteboarden. Börjar kolla på St Patrick’s day‐sittning.

c.

InUtI
Ska marknadsföra de mest intressanta ESTIEM‐eventen för sektionen. Spikar detaljerna kring
InUtI‐resan.
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SexI
Källaren planererar för INKA‐pub imorgon på lophtet. Vinterbankett den 13 februari,
talangsittning den 25 februari. Destination Linköping har lagts upp på facebook. Har börjat
planera för Tandem och ska utse två tandemgeneraler. Victor Bernhardsson ny ljud‐ och
ljusansvarig.

e.

SRI
Excelutbildningsarbetet fortsätter ‐ har delat in utskottet i en eventgrupp (jobbar med det runt
omkring, ex. fika) och en teknikgrupp (jobbar med innehållet). Har nu ett vieri i utskottet.

f.

Ivent
Fokuserar på Racketlon, planerar för leken Ivent ansvarar för under Destination Linköping.
AktU‐kollegiemöte igår och vanliga verksamheten drar igång med lunchmöte imorgon!

g.

AlumnI
Inspirationsföreläsning med Magnus Kenneby imorgon under INKA. Afterwork nästa vecka i
Stockholm. Jobbar hårt för att få in många anmälningar till Alumnhelgen och har i dagsläget nästan
så många anmälningar som krävs för att eventet ska bli av.

h.

AU
INKA nu i veckan. BGI har öppnat upp anmälan till sin Stockholmsresa 25‐27 februari. NGI provar
en ny arbetsuppdelning, kontaktgrupp och eventgrupp. Bokat in en preliminär Podio‐kväll för hela
AU för att implementera det i utskottet. Ett problem är många av de som anmäler sig till AU:s
events inte dyker upp vilket inte gör något bra intryck på företagen.

12. Kåren rapporterar
Nedskärningar på samtliga institutioner på LTH. Antalet föreläsningar och övningar minskar. Kåren vill
gärna veta vad som händer ute på sektionerna, mycket vad gäller likabehandling. Hedda kollar så att
I‐sektionens likO:s får den här informationen. Man ser över förhållandena för studenter att sjukskriva sig
vilket i dagsläget är bristfälligt.

13. Kommande möten
a.

Nästa styrelsemöte: 3 februari, 2015

b.

Nästa officiella: 17 februari, 2015

c.

Kvällsmöte: 9 februari, 2015
i.

Äskningsprocessen och ekonomisk arbetsgång.

ii.

Inbjudna: Revisorerna, Seniors och Styrelsen HT14. Louise mailar Seniors och revisorer
med en kallelse.

14. Mötet avslutas
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15. Action Points
a.

Olle: Kollar att tacksittningstestamentet är färdigt.

b.

Olle: Lägger till kommentarer från HT‐mötesutvärderingen i HT‐mötestestamentet.

c.

Joel och Filippa: Snacka med BGI.

d.

Joel och Hedda: Skicka planen för antalet kvällsmöten samt hur mycket mat till dessa får kosta per
gång till revisorerna (samt övriga Styrelsen).

e.

Hedda: Meddelar de som kommit med i projektgruppen för öppet stormöte samt frågar en av de
sökande om att vara projektledare för gruppen.

f.

Joel: Ta upp “Baotaprojektet” i OK för att se om det finns ett intresse för eventet (förhoppningsvis
vill sektionerna stötta detta event med exempelvis anmälningsavgift för att sektionsmedlemmar
ska delta).

g.

Clara: Sätta upp mötesschemat för VT15 på styr‐whiteboarden.

h.

Hedda: Informerar likO:sarna om att kåren gärna vill veta vad som händer ute på sektionerna, vad
gäller likabehandling.

i.

Louise: Maila Seniors och revisorerna med en kallelse till kvällsmötet angående
äskningsprocessen den 9 februari.

___________________________________

___________________________________

Louise Lyckvik, sekreterare

Emma Malmström, justerare
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Äskning till Styrelsen
Datum:

24:e januari 2015

Arrangör:

Ivent

Ansvarig:

Mathilde Haghander, Svante Nyman

Kontaktuppgifter:

0705307676, 0703174449

Ändamål:

Racketlon, en racketsportsturnering under söndagen den 8
februari där man tävlar i pingis, badminton och squash.
Eventet är menat för hela I-sektionen då alla är välkomna
att heja och vi har bokat extra banor för möjlighet att
prova på eller lekspela utan att tävla. I turneringen
kommer 32 stycken kunna delta och varje match är 30
minuter lång: 10 minuter squash, 10 min pingis och 10
min badminton förutom semifinalerna och finalen som är
poäng. Första matchen går av stapeln 10.00 och banor
kommer behövas till och med 17.00 då finalen beräknas
vara klar (extra tid på grund av spill inräknat). Eventet ska
marknadsföras genom hemsidan, inspring, affischer och
facebook. Vi tror att eventet har mycket potential och kan
tills nästa år utvecklas till ett I<3M Wintergames. Därav
satsar vi extra mycket på detta event.
För att kunna genomföra eventet kommer vi behöva 3
squashbanor och 2 badmintonbanor mellan 10-15 och
därefter mellan 15-17 behövs det endast 2 squashbanor
och 1 badmintonbana. Äskningen gäller hyran av en del av
kostnaden för de banor som vi måste ha för att ens kunna
genomföra turneringen för de 32 deltagande. Detta för att
inte bakbinda oss inför kommande storslagna sportevent.
Efter diskussioner med Victoriastadion har vi fått ett sänkt
pris till 3790kr för banorna. Vi har bestämt ett rimligt pris
på 60kr per deltagare efter att ha känt av efterfrågan.
Detta innebär en intäkt på 1920:-. Det är alltså differensen
mellan kostnaden för tävlingsbanhyrorna och intäkterna
för deltagande som vi behöver stöttning med. Utöver detta
kommer vi hyra en badmintonbana och squashbana samt
fixa musik som helt finansieras från vår sportbudget. Detta
för att göra eventet så bra som möjligt och intressant för
både spelande och ickespelande I:are. Den exakta summan
för äskningen har tagits fram med hjälp av respons från
förra styrelsemötet för att inte belasta äskningspotten i ett
för tidigt stadie.
1255:-

Budget:

Summa som äskas:

Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi:

Sektionen för Industriell ekonomi
Besök: Ole Römers väg 1
Post: Box 118
221 00 Lund

Hemsida: isek.se
E-post: kassor@isek.se

Datum för beslut:________________________________________
Signatur:_______________________________________________
Äskning'godkänd'med'summan:'
'

Äskning'avslagen.

Motivering till beslut:

Sektionen för Industriell ekonomi
Besök: Ole Römers väg 1
Post: Box 118
221 00 Lund

Hemsida: isek.se
E-post: kassor@isek.se

