Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2015-05-19

PROTOKOLL
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi
Tid: 2015-05-19, kl. 12.00
Plats: M:L1, M-huset
Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors (Kassör), Carolina
Ramberg (Sexmästare), Sara Velin (AlumnI-ordf), Clara Lindsjö (Info-ordf), Svante Nyman (Ivent-ordf), Dani Sagar
(InUtI-ordf), Emma Malmström (SRI-ordf), Filippa Österlin (AU-ordf), Johan Fogelmark (Revisor), Egil Nordgren (Revisor),
Mattias Wendler (Øverphøs), Johan Lyckenvik (Tilltr. Revisor), Elin Håkansson (Tilltr. Vice ordf), Hanna Krokström (Tilltr.
Admin), Albert Höjerback (Tilltr. AU-ordf), Elin Söderberg (Tilltr. SRI-ordf), Emil Persson (Tilltr. Kassör), Astrid Petersson
(Tilltr. AlumnI-ordf), Mathias Sundén (Tilltr. Ivent-ordf), Victor Bernhardsson (Slaget om Lund, SexI).
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: Carolina Ramberg väljs till justerare.

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Ekonomi
a.

Äskningar
i.

Mellanmål, Stresshanteringsevent (Styrelsen, Bilaga 1)
1.

Beslut: Alternativ 1 godkänns med den reviderade summan 800 kr (anmälan har stängt
och antalet blir något färre än äskats för).

8.

Ansökan till Seniorskollegiet
a.

Spika slutdatum för ansökan
i.

b.

Ansökan öppnas och stängs 2 juni (om behovet finns förlängs ansökan).

Förslag till utskick från nya Presidiet
i.

Presidiet 15/16 har tagit fram ett förslag på utskick och detta används.

ii.

Skickas i Veckobrevet, läggs upp på hemsidan och i facebookgruppen.
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9.

Nolle-I-type
a.

Förslag från nya Presidiet (i samråd med Phøset):
1.

Första uppslag Ordf orerar, Vice fyller i.

2.

Ett uppslag varmt välkommen (från Styrelsen) med bild från skiphtet och
Sektionsförklaring med Sektionskarta.

3.
ii.

De grupper som nollorna kan söka presenterar sig på 3 uppslag (18 stycken grupper).

Tanken är att skapa ett google drive och bjuda in samtliga gruppordförande. Detta för att avlasta
Phøset, så de enbart kan ta från detta docset. Presidiet ansvarar över att alla fyller i driven. Har ett
typexempel i början som alla kan förhålla sig till. Istället för att skriva hobby eller något kan man
skriva sin personlighet ur ett äventyrligt perspektiv. Positiv input från hela nya Styrelsen.

iii.

Exempelvis LikO bör synas relativt tidigt under nollningen men dock ej i Nolle-I-type eftersom
detta inte är en post nollorna inledningsvis kan söka.

iv.

Beslut: Förslaget godkänns. Presidiet 15/16 gör ett utskick så att docset fylls i.

10. Slaget om Lund
a.

Victor Bernhardsson var inbjuden till mötet.

b.

Uppdatering - hur går det, behöver ni någon hjälp?
i.

Projektgruppen har läget under kontroll. Starten går vid 14 och tävlingen håller på cirka två
timmar.

ii.

Tillstånd är ordnat även om det varit lite krångel (bland annat med att få spela musik i
Smörjgropen).

iii.

Osäkerhetsfaktorer: Hur många kommer att komma, hur blir vädret?

iv.

AP på alla: Dra dit folk!

11. Tackresan
a.

Fantastiskt bra jobbat allesammans!

b.

APs:
i.

Utvärdering: Google Form i Facebook-evenemanget, i mail till ansvar samt utskick genom gruppoch utskottsordförande.
1.

Frågor (gärna i skalor)
a.

“Har du varit på någon tidigare tackresa?” bör vara med eftersom målet har
varit att utveckla det tidigare konceptet.

2.

b.

Förslag på eftermiddagsaktiviteter (fritext).

c.

Hur tackad känner du dig?

d.

Alkoholhets?

e.

Vem bör hålla i tacket?
i.

Styrelsen?

ii.

Vieri?

Joel och Olle gör utvärderingen.
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ii.

Testamente tackresan
1.

Tacco-gruppen fyller på i testamentet.

12. Övrigt

13. Utskotten rapporterar
a.

Länk
i.

Info ska kolla på hur mycket alkohol som bör synas på I-sektionens bilder på hemsidan.
1.

Problemet är att Info lägger ner mycket tid och energi på att redigera bilder som sedan
visar sig vara “otillåtna”

2.

Vi bör ta fram tydligare riktlinjer för vilka bilder som är okej att lägga upp på pagen och
inte.

ii.

3.

Idé: exempelbilder för att visa vad som är okej och inte.

4.

Idé: skapa stängt forum för bilder för Sektionens medlemmar.

5.

För tillfället gäller “sunt förnuft” och “ta det säkra för det osäkra”.

6.

Beslut: Info tar fram ett förslag på hur man kan “styra” detta.

I-helgen
1.

Johan Lyckenvik, Ordförande för Image (och tilltr. Revisor) var inbjuden till mötet.

2.

Vad? Image bjuder in gymnasiestudenter under ett antal dagar så att de får insikt i
I-sektionen i Lund (Sektionsverksamhet, programledningen etc.).

3.

Idé: rikta sig mot studenter som gör Tekniksprånget (lämplig målgrupp).

4.

Beslut: Den tillträdande Styrelsen är positiv till I-helgen, men projektet bör troligtvis
göras i lite mindre skala än vad som först tänkts (ursprungstanken var ca 50 personer och
två dagar). Image tar projektet vidare.

14. Kåren rapporterar: utgår då ingen från Kåren är närvarande.

15. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte (sista Styrelsemötet för Styrelsen VT15): 26 maj, 2015

16. Mötet avslutas
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17. Action Points
a.

Joel: Skickar ut länken till I-konferensmapp.

b.

Styrelsen (påminnelse): Lägga in sina egna (postspecifika) tankar i I-konferensmapp och så att dessa
överlämnas till kommande Styrelser.
i.

Därefter: Joel: Pdf:ar diskussionspunktsdokumentet och lägger det i testamentesmappen.

c.

Presidiet 15/16: Lägger upp “Ansökan till Seniors” i Veckobrevet, på hemsidan och i facebookgruppen.

d.

Presidiet 15/16: Gör ett utskick så att Nolle-I-type-text-docset fylls i av de som ska vara med (18 grupper).

e.

Alla: Dra med folk till Slaget om Lund!

f.

Joel och Olle: Gör Tack-rese-utvärderingen och länkar i facebookgrupp och till ansvar

g.

Tacco-gruppen: Fyller på i Testamente tackresan.

h.

Info: Tar fram ett förslag på hur man kan “styra” hur mycket (och vilken typ av) alkoholrelaterade bilder
som läggs upp på I-sek-pagen.

_________________________
Louise Lyckvik, sekreterare

_________________________
Carolina Ramberg, justerare
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Äskning till Styrelsen
Fyll i, spara som pdf och skicka till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller
gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

Datum:

2015-05-15

Ansvarig:

Hedda Nilsson

Mobilnummer:

+46 70-942 10 26

Mejladress:

vice@isek.se

Utskott/grupp/post:

Styrelsen

Ändamål:

Vad? Att bjuda på kaffe och mellanmål till ett event rörande stresshantering.
Studenthälsan är inbjudna att hålla i eventet, inspirationen. Fokus för eventet ligger i
att beskriva vad stress är och hur det uppstår men också hur det går att hantera det i
förhållande till studierna. Även lite praktiska övningar kommer att göras.
När? Onsdagen den 20e maj, 15.00 (M:B)
Antal platser? M:B tar omkring 150 st sittande men det troligt att max 60 personer
kommer vilket är antalet som äskningen är baserad på. Likt beskrivet i budgeten
nedan kommer resultatet av äskningen att vara rörligt med ett tak om max 60
personer. Anmälan kommer dock att stänga på måndag så vi kommer kunna
presentera ett mer exakt resultat på tisdagens möte.
Hur? Inlägg har gjorts på hemsidan som delats på Facebook. Anmälan via google
form. Påminnelse ska göras i facebookgrupp och eventuellt inspring på föreläsning.
Hela Sektionen är självklart inbjuden, dock begränsat antal platser till antalet stolar i
M:B.
Vad äskas för? Se alternativen i budgeten nedan.
Övrigt: Plastmuggar, servetter, milittafilter och andra engångaartiklar hämtas från
befintligt lager. Som tack till Studenthälsan äskas för två “I-glas” á 30 kr/st.

Budget:

Sektionen för Industriell ekonomi
Ole Römers väg 1 (Box 118)
221 00, Lund

Alternativ 1:
I-glas: 30 kr/st * 2 st = 60 kr
Kaffe: 50 kr/paket * 1 paket = 50 kr
Mjölk: 15 kr/paket * 2 paket = 30 kr
Drickyoghurt Skånemejerier: 13.90
kr/st * 60 st = 834 kr

Alternativ 2:
I-glas: 30 kr/st * 2 st = 60 kr
Kaffe: 50 kr/paket * 1 paket = 50 kr
Mjölk: 15 kr/paket * 2 paket = 30 kr
Smoothie Brännhults: 22.90 kr/st *
60 st = 1374 kr

Totalt: 974 kr

Totalt: 1814 kr

www.isek.se
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Summa som äskas:

VT15

974 kr (det du vill helst)

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi
Datum för beslut:
Äskningen godkänns med summan:
Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Signatur (kassör: Olle Gemfors):

Sektionen för Industriell ekonomi
Ole Römers väg 1 (Box 118)
221 00, Lund

www.isek.se
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