Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-05-02

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-05-02, 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), Karl Olsson (Event), Alexandra Antgren (Socialt),
Erik Brundin (Överphös), Emma Ericsson (Utbildningsansvarig electus), Erik Herbertsson (Administrativt ansvarig electus),
Sara Nilsson Tengstrand (Vice ordförande electus), Rebecca Palmgren (Ordförande electus), Anton Gunneberg
(Källarmästare), Mats Hallström (Revisor), Klara Olli (Kårkontakt), Axel Rahm (Kassör electus)

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.

Charlein Simonsson väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll
a.

7.

Kåren rapporterar
a.

8.

Fyll i kårens undersökning angående nollningen

Grupper rapporterar
a.

9.

Det godkändes en äskning från JämnI angående jämlikhetsföreläsning

Inget särskilt händer i veckan eftersom det har varit valborg.

Ekonomi
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a.

Kassören rapporterar

b.

Äskning gällande resebidrag till Council Meeting - Willem Prinsen (Bilaga 1)
i.

Vad? Det har inkommit en äskning angående resebidrag för vår delegations resekostnader till
ESTIEM-council meeting.

ii.

Information:
1.

På council meetings beslutas det mycket angående ESTIEMS arbete där vi måste sända
en delegation för att ha fortsatt inflytande och påverkansmöjligheter.

2.

Äskningen överensstämmer till fullo med budgetposten bidrag till council meeting.

3.

Budgetposten användes i höstas och därför krävs en äskning ur ESTIEM-fonden för
att täcka upp för resekostnaderna den här gången.

iii.

Diskussion:
1.

Den bästa lösningen är att ta de pengar som finns kvar på budgetposten och därefter
äska resterande summa ur ESTIEM-fonden.

iv.

2.

Budgetposten halverades till det här året och det verkar som att summan blev för liten.

3.

Det är viktigt att vi närvarar på mötena

Resultat:
1.

c.

Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas ur ESTIEM-fonden

Äskning gällande tårtkalas under Jubileumsveckan - Ingrid Arvidsson (Bilaga 2)
i.

Vad? En 15-års dag firas bäst med tårta. Det har därför inkommit en äskning angående att
köper en födelsedagstårta för att fira.

ii.

Information:
1.

Jubileumsgruppen planerar att använda sig av jubileumsfonden för att få ihop
jubileumsveckan och därför borde vi inte röra den för att vara säkra på att det
evenemanget går ihop.

2.

Det är drygt 8000kr kvar i projektfonden som dock snart kommer att vara fylld till sin
målsumma.

iii.

Diskussion:
1.

iv.

Det låter kul med tårta till hela Sektionen och är värt pengarna.

Resultat:
1.

Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas ur projektfonden.

d. Äskning gällande slipslunch under Jubileumsveckan - Anton Lundqvist (Bilaga 3)
i.

Vad? Under jubileumsveckan skulle det vara trevligt att anordna en sittning för förtroendevalda
för att fira. En äskning för att bjuda in till en slipslunch har inkommit.

ii.

iii.

Information:
1.

Tanken är att alla förtroendevalda ska vara inblandade

2.

Äskningen ska täcka sallader från grönt och gott samt glass.

Diskussion:
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1.

Budgeten ligger något snävt och därför kanske summan inte räcker

2.

Vi har en jubileumsgrupp som för närvarande arbetar med jubileet så kanske borde vi
inte lägga för mycket pengar på det också

3.

Det ligger helt i linje med vad en styrelse borde göra under ett jubileum och eftersom
det inte är något för hela Sektionen så bör inte jubileumsgruppen anordna ett sånt här
evenemang.

iv.

Resultat:
1.

e.

Äskningen godkänns och pengarna tas ur projektfonden

Äskning gällande flaggceremoni under Jubileumsveckan - Anton Lundqvist (Bilaga 4)
i.

Vad? En äskning för att bjuda på mousserande vin i samband med flagghissningen under
jubileumsveckan har inkommit.

ii.

Information:
1.

iii.

Eventet kommer att vara 8 på morgonen.

Diskussion:
1.

Det är bubbel både på lunchen och kvällen.

2.

En stor del av ettorna har obligatorisk föreläsning.

3.

Det är en rolig idé att bjuda på bubbel på morgonen.

4.

Det vore bättre att öka kvoten av alkoholfritt.

5.

Det är många som har obligatoriska moment och föreläsningar under dagen vilket gör
att vi kanske inte borde uppmuntra till alkoholdrickande.

6.

Det är roligt att kunna bjuda på en blandning av alkohol och alkoholfritt, alla är vuxna
nog att ta egna beslut.

iv.

Resultat:
1.

Äskningen godkänns med ändringen att kvoten alkoholfritt ökades och pengarna tas ur
projektfonden

f.

Betalning av självrisk för Rulle
i.

Vad? Det förekom en olycka när Rulle användes av Källaren, vilket har resulterat i att självrisken
på 2 900kr måste betalas. Frågan om vem som står för detta behöver adresseras.

ii.

Information:
1.

Rulle lastades för hårt med grejjer. När bakluckan skulle stängas gick något emot
luckan som då gick sönder.

2.
iii.

Alternativet är att låta källaren betala för kostnaden och inte Sektionen.

Diskussion:
1.

Det är inte ett alternativt att privatpersonen skulle betala utan Sektionen borde stå för
hela kostnaden.

2.

I och med att det är något som har hänt under sektionsarbete och att det var en tydlig
olyckshändelse så borde Sektionen stå för hela kostnaden.
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3.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett personligt ansvar även om personen i
fråga arbetar inom sektionen. Ifall någon är oansvarig och därigenom orsakar skada så
bör den personen stå som ansvarig.

4.

I riktlinjerna för rulle står det att kåren i det fall bilen går sönder står för självrisken,
ifall det inte har skett oaktsamt.

iv.

Resultat:
1.

Max Parkosidis kollar med kåren ifall de borde stå för självrisken och i annat fall står
Sektionen för hela summan.

g. Betalning av marmorskiva som gick sönder under PHÖB-helg
i.

Vad? Under PHÖB-helgen gick en marmorskiva sönder efter oklart händelseförlopp. Kåren vill
att varje sektion betalar 1 000kr.

ii.

Information:
1.

På kvällen under PHÖB-helgen hoppades en marmorskiva sönder under
kvällsaktiviteten.

2.

M-Sektionen har också ställt sig frågande till att Sektionen skulle stå för kostnaden, och
där kommer phösen själva stå för kostnader

iii.

3.

Detta har diskuterats inom ÖPK

4.

Vi vet inte exakt vilka som har hoppat på bordet och därför är det svårt att veta exakt

Diskussion:
1.

Om kåren anordnar en fest för funktionärer som vårt phös endast var inbjudna till bör
vi inte betala för vad som händer på festen.

2.

Om I-sektionen inte varit med och arrangerat evenemanget så bör heller inte någon
annan än kåren stå för vad som händer då.

3.

Kåren har lagt 30000kr på helgen redan och det blir därför ohållbart för kåren att lägga
ut mer pengar.

4.
iv.

Detta borde tas upp på kårnivå men utan att det blir allt för stort bråk.

Resultat:
1.

Max Parkosidis och Anton Lundqvist tar vidare frågan upp till kåren igen

10. Bestämma datum för Styrelseskiphte
a.

Vad? En ny styrelse har valts, och det är dags att bestämma datum för skiphte. Förslagen som ligger är:
i.

ii.

iii.

Måndag 22/5
1.

Det är inläsningsvecka

2.

Axel Rahm har SI-möte mellan 13-15

Tisdag 16/5
1.

Det är utbytesinfo kl 13-15

2.

Om det är skiphte den här da

Onsdag 17/5
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1.
iv.

b.

Axel Rahm har SI-möte mellan 13-15

Torsdag 18/5
1.

Det är ölkubbsturnering

2.

Sara Nilsson Tengstrand kan inte närvara på den dagen

Resultat:
i.

Styrelseskiphtet fastslås till 22/5

11. Övrigt
a.

Info om Sektionsstyrelsesittningen

b.

Uppdatering kring tackresan

c.

Uppdatering kring jubileumsveckan

12. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: tisdag 9 maj, 2017

b.

Kvällsmöte: tisdag 2 maj, 2017

13. Mötet avslutas

_________________________
Christoffer Hansson
Mötessekreterare

_________________________
Charlein Simonsson
Justerare
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