Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-03-21

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-03-21, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade
Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid Arvidsson (Vice), Max Parkosidis (Kassör), Christoffer Hansson (Admin),
Claudio Gandra (Kommunikation), Charlein Simonsson (Utbildning), Ludvig Dietmann (Extern Kontakt), Alexandra
Antgren (Socialt), Simon Janzon (Revisor), Mats Hallström (Revisor), Alexandra Antgren (Socialt), Klara Olli (Kårkontakt),
Erik Brundin (Överphös)
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.

Ludvig Dietmann väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar
a.

Ansökan är öppen för heltidarposter på kåren centralt, huvudansvarig för hela studieutskottet samt
ansvarig för interna frågor.

b. Det planeras en temakickoff inför nollningen
c.

Det kommer att anordnas start-up fair

d. Det har öppnat för ansökningar till funktionärsposter på kåren.
8.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
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i.

Nya inventarier, dvs ny skrivare och nya iZettles innebär att vi måste se till att vara rädda om
dem.

ii.

Attestering inom Sektionen. När kvitton och redovisningar skrivs på finns det vissa särskilda
personer som får signera kvittoredovisningarna. Informera era grupper om att det är
utskottsordförandena som skriver på kvittona för respektive utskott.

9.

iii.

Se till att inte olika utskottsordföranden skriver på varandras kvitton.

iv.

Alla ska swisha 252,33kr till Max för styrelsehelgen.

Phöset rapporterar
a.

Phadderrekryteringen är snart klar. Det är bara internationella phaddrar som är kvar och då speciellt
temaphaddrar.

10. Tackresan
a.

Vad? I maj är det dags för I-sektionens tackresa för sektionsaktiva. Vi bör bestämma hur detta projekt
ska genomföras.

b. Diskussion:
i.

Vi har ett gäng som skulle kunna tänka sig att jobba men ingen som direkt vill dra i projektet.

ii.

Platsen är redan bokad och påskriven.

iii.

Finns det någon på Sektionen som skulle vara intresserad av att hjälpa till med att anordna
tackresan så är det dumt att inte ställa frågan till Sektionens medlemmar.

iv.

Claudio och Charlein tar på sig ansvaret att dra i tackresan från styrelsehåll.

11. Genomgång av projekt
a.

Vad? Nu är det LP4, och vårterminsmötet är precis runt hörnet. Det innebär att det börjar brinna i
knutarna för flera av våra styrelseprojekt, vilket fordrar för en koll om hur det går med dessa.
i.

Tjejers idrottande på Sektionen
1.

Hittills har det inte blivit av med en enda tjejträning på Sektionen.

2.

Det har startats en grupp där det har lagts upp ett inlägg varje vecka inför
söndagsträningen.

3.

Det finns en innebandysal i kårhuset som går att boka för träningstider om det skulle
vara intressant.

ii.

Budgetavsteg gjorda av Styrelsen
1.

Det första riktiga mötet angående detta projekt sker på torsdag.

2.

Projektet känns under kontroll och efter torsdag kommer det vara mer klart hur
mycket arbetsbörda det kommer att bli.

iii.

iv.

Husfonden
1.

Ska boka ett möte med seniors inför VT-preppen.

2.

Har satt igång med arbetet inför VT-mötet ordentligt

Välmående-enkät och ev projekt
1.

Välmåendeenkäten är utskickad.
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2.

HarmonI kommer att ha ett möte nästa vecka för att planera eventuellt projekt inför
LP4.

3.
v.

Samarbete med PLI
1.

vi.

PLI kommer att anordna en workshop på temat välmående
Arbetas med och pågår.

Jämställdhetsprojekt från HT16
1.

Jämställdhetsprojektet har bestämt att de ska ha en karriär och jämställdhetsdag med
lunchföreläsning och seminarium.

2.
vii.

Det kommer att anordnas ett pilotprojekt angående löneförhandling.

Internationella kvinnodagen
1.

Internationella kvinnodagen låg under tentaperioden och det blev därför inte optimalt
att göra en större grej i samband då. Däremot planeras det tillsammans med LikO att
uppmärksamma denna dag i efterhand.

viii.

ix.

Dialog/utvärdering av phadderskap och rekrytering
1.

Det skedde kommunikation med phöset i samband med phadderrekryteringen.

2.

Näst på tur ligger att utvärdera rekryteringen.

Utvärdera nya strukturen, igen!
1.

Projektet ska dras igång så att det står färdigt i god tid till kvällsmötet där detta tema
ska diskuteras.

x.

Styrelsens närhet till sektionen
1.

xi.

xii.

Inreda Sibirien utveckla användningen
1.

På måndag är det tänkt att vara en fixardag där vi målar och monterar i Sibirien.

2.

Vi ser över hur bokning av lokalerna bör ske och vilka som ska ha tillgång till rummen.

Jubileumsrepresentation
1.

xiii.

Ett första idémöte har genomförts och kommer att tas vidare.

Projektet har ännu inte riktigt dragit igång.

Ledarskapsutbildning
1.

Vi hade en ledarskapsutbildning tillsammans med Cesar Ojeda som är i
utvärderingsfasen.

xiv.

Verksamhetskickoff
1.

xv.

Verksamhetskickoffen genomfördes och utvärderas för närvarande.

Något ytterligare projekt?
1.

Tackresa

12. Insikter från I<3M-konferensen
a.

Vad? Vi har nyligen haft I<3M-konferens där en del diskussioner om nollningen och samarbetet med M
ägde rum. Från dessa kan en eller flera insikter ha uppkommit.

b. Diskussion:
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i.

På I<3M konferensen diskuterades mycket om hur Bunkern skulle kunna fräschas upp lite
grann.

ii.

Både i I- och M-phös finns det intresse att fräscha upp bunkern.

iii.

Att ha en bil under nollningen är vettigt

13. Övrigt
a.

Fika med Servicegruppen efter mötet.

b. Utse spexansvariga till I-konferensen.
i.
c.

Claudio, Ludvig och Anton

Maskinsektionen ska anordna en café-tacksittning. Där bjuds alla in som har jobbat minst två gånger i
cafét. De skulle gärna vilja att Sektionen hjälper till med anordnandet och att vi lägger in det i vår budget.
Denna punkt återkommer med mer information till nästa möte.

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 28:e mars

b. Kvällsmöte: 5:e april
15. Mötet avslutas

_________________________
Christoffer Hansson
Mötessekreterare

_________________________
Ludvig Dietmann
Justerare
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