Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-10-10

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-10-10, kl. 12.00
Plats: M-foajén, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Hampus Larsson (Källarmästerist), Hjalmar Held (Infoit)
Närvarande: Närvarande: Rebecca Palmgren (Ordf), Sara Nilsson Tengstrand (Vice ordf), Erik Herbertsson (Admin), Axel
Rahm (Kassör), Alexandra Antgren (Socialt), Claudio Gandra (Kommunikation), Emma Ericsson (Utbildning), Ludvig
Dietmann (Extern Kontakt), Oscar Jakobsson (Revisor), Caroline Svensson (Kårkontakt), Hjalmar Held (Infoit), Hampus
Larsson (Källarmästerist), Axel Åkeson (Revisor)
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

Rebecca Palmgren väljs till mötesordförande

Erik Herbertsson väljs till mötessekreterare

Val av justerare
a.

Claudio Gandra väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

a.

En reviderad äskning från InutI angående ESTIEM-besöket i helgen godkändes

b.

En äskning från InutI angående en överskriden äskning godkändes

c.

Styrelsen blev informerad angående medlemskap i Unga Forskare

d.

I-sektionens funktionärer under höstterminen 2017 stadfästes

Kåren rapporterar
a.

Fullmäktigevalet är igång och I-sektionen har 6 kandidater

b.

Anmälan till Cornelisbanan har öppnat, styrelsen blir förmodligen anmodade

c.

Tentafrukostar nästa vecka
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8.

Grupper rapporterar
a.

b.

c.

d.

9.

Extern kontakt
i.

Har hållit en säljutbildning för nya och gamla

ii.

NGI och Finans jobbar på sina Stockholmsresor

iii.

INKA har signat sitt första företag

iv.

ALumni ska styra en föreläsning

Socialt
i.

Nöje och Sport har haft kickoff och planerar event

ii.

InutI har hållit ett lyckat ESTIEM-event med en grupp från Belgien

Utbildning
i.

Har startat röstning på årets lärare

ii.

Innovation kollar på ett samarbete med Lund Innovation Challenge

iii.

Case och Mentor rullar på som vanligt

Kommunikation
i.

Har haft ett gruppmöte med god diskussionsstämning

ii.

Pryl drar igång

iii.

Image har ansvarsfördelat mellan sig

iv.

Info ska ha kickoff och de nya fixar mini-Itype och det fotas

Projekt rapporterar
a.

Project cash
i.

b.

Sociala kanaler
i.

c.

d.

e.

f.

Har möte i veckan

Transparens i utbytesstudier
i.

Har tagit fram ett förslag på formulär som kan läggas upp för att samla in information

ii.

Ska lägga upp en strategi för att lobba för nomineringspoängstransparens

Utbildningsprojekt
i.

Internutbildningar ska kartläggas och utvärderas

ii.

Utbildningskomplettering vill ta vidare information från stormötet

Utvärdera sektionsstruktur
i.

Har kollat igenom reglementet och har skapat ett register över saker som sticker ut

ii.

Kollar på stadgar och försöker katagorisera upp typen av proppar från detta

Verksamhetsplan
i.

g.

Fokuserar på fonder och ska ta stöd av seniors. Vill vara klara innan HT-mötet

Ligger på is fram till tentorna

Åsiktsprogrammet
i.

Har tagit upp ämnesförslag med Styrelsen

10. Ekonomi
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a.

Kassören rapporterar
i.

Budgetrevidering är på gång

ii.

Kassören och hans vice kassörer ska sammanställa ett förslag till budgetrevidering och ta fram
ett förslag

iii.
b.

Göteborgs nation har fakturerats för utlåning av synten och den ger oss intäkter

Äskningar
i.

Äskning gällande nya knivar  (Bilaga 1) (Hampus Larsson)
1.

Vad? Källarmästeriet vill ha tre nya knivar samt slipning av sina gamla knivar.

2.

Information

3.

a.

Man skär sig lätt på slöa knivar

b.

Knivväska ska ge bättre hållbarhet

c.

Det finns ingen marginal att i äskningen

d.

Billigare knivar håller inte lika länge och behöver slipas oftare

e.

Det finns ingen vits i att ha “slit och släng”-knivar

f.

Knivar behöver underhållas ungefär var tredje månad

Diskussion
a.

Investeringsfonden har 6350 kronor och kommer fyllas på

b.

Det är tre möten kvar innan HT-mötet

c.

Det är en rimlig äskning

d.

Kommer innebära att våra funktionärer inte behöver använda sina egna
knivar

4.

e.

Procentuellt kommer vi inte sänka investeringsfonden så mycket

f.

Vi behöver inte vänta med att tömma investeringsfonden

g.

Summan kan behöva ges någon procents marginal

h.

Det finns en budgetpost i Event för arbetsutrustning

i.

Knivarna kommer användas av alla men måste tas hand om väl

j.

Kassören ska kolla hur Events budgetpost används

k.

Pengarna kan plockas ur budgetposten

Beslut
a.

Äskningen godkänns för 1600 kronor och kassören får bestämma var
pengarna tas från

ii.

Äskning gällande fotokurs för Info (Bilaga 2) (Hjalmar Held)
1.

Vad? Info vill bli ännu bättre på att fota och har tagit fram en offert för en fotokurs.

2.

Information
a.

I sektionens lista för mål av engagemang är första punkten att engagemang
ska vara utmanande och utvecklande

b.

Utbildningen ska utmynna i bättre bilder och fler profilbilder

c.

Pengarna tas förslagsvis från äskningspotten för internutbildning
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d.

Genom kontakter har priset blivit förmånligt för både föreläsning och
workshop

3.

e.

Den som ska hålla i utbildningen har flera decenniers erfarenhet

f.

Ungefär 10 personer kan gå på utbildningen

Diskussion
a.

Äskningspotten för internutbildningen har 15000 i sig, är orörd och fylls på
efter VT-mötet

b.

Utbildningen är god marknadsföring och äskningen verkar superrimlig

c.

Människor utanför Info kan ha större intresse än andra som inte är i “Foto”

d.

Äskningen är i linje med Utbildningsprojektet

e.

Det känns mer prisvärt att låta specialisterna utbildas specifikt

f.

För två år sen hade Event en vinprovningsutbildning som var intern

g.

Summan täcker inte resekostnader, ökas det till 3000 kan Info eller fotografen
röra sig mer fritt i Skåne

4.

Beslut
a.

Äskningen godkänns för 3000kr och pengarna tas från äskningspotten för
Internutbildning

11. Övrigt
a.

Städansvariga: Erik & Rebecca

12. Frågestund
a.

Hur läggs mötena upp?
i.

Först en mer övergripande del för att få koll på vad som händer i Sektionen. Sen avhandlar
beslut där först beslut angående pengar tas och sedan andra övergripande beslut.

ii.
b.

Om man vill ta upp något, hur gör man då?
i.

c.

d.

Äskningar står för majoriteten av mötestiden
Man mailar presidie@isek.se. Vill man ta upp något på tisdagsmötet ska punkten komma

Hur mycket ändrar styrelsemötena sektionens löpande verksamhet?
i.

För det mesta fattas beslut på denna typ av styrelsemöten

ii.

Projekt är det som vi anser ändrar vår sektion mest långsiktigt

Hur stor del av vårt arbete har med ansvarsområdena att göra och hur mycket är med styrelsen?
i.

Ordförande kan förmodligen lägga mellan 5-30 timmar per vecka

ii.

Gruppisarnas ansvarsfördelning är ungefär 60-40 i ansvarsandel

13. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte:  Beroende på om punkter har kommit in eller ej

b.

Nästa dagsmöte:  28 oktober, 2017 (Förbereda handlingar, HT-möte)

14. Mötet avslutas
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          ___________________

___________________
Erik Herbertsson

         Claudio Gandra

      Justerare

Mötessekreterare
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Äskning till Styrelsen
Datum:

8/10-17

Ansvarig:

Hampus Larsson

Mobilnummer:

0735012125

Mailadress:

ahalarsson@gmail.com

Utskott/grupp/post:

Källarmästeriet

Ändamål:

Då vi i skrivande stund bara har tre knivar i Källarmästeriet (två kockknivar och
en brödkniv) så äskar vi för tre till, samt en knivväska för att minska slitage vid
frakt och förvaring. Anledningen till detta är för att det är ett ständigt problem vid
våra event, då de andra knivar som går att tillgå i de lokaler vi befinner oss i är
alldeles för slöa och ökar därför risken för sämre kvalitet på maten samt att man
skär sig enklare med dåliga knivar. Det är till och med så att vi för tillfället tar med
våra privata knivar till eventen och då vi gör mat till många gäster så slits dem
väldigt mycket. Knivarna samt knivväskan tänkte vi beställa på kitchenlab, där vi
har 10% rabatt på samt att det är fri frakt över 1000 kr.

Budget:

2 st “Kockkniv V, 20cm, Rosenträ” - 2*400 = 800 kr
1st “Santokukniv, Olivslipad, 17 cm, rosenträ” - 420 kr
1 st “Knivväska för 7 knivar, Tamahagane” - 469 kr
1689*0,9 = 1520,1 kr

Summa som äskas:

1520,1 kr

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi
Datum för beslut:

2017-10-10

 ▢ Äskningen godkänns med summan:

1600 kr

 ▢ Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Det behövs. Varje anständigt Källarmästeri ska minsann ha ordentliga
knivar. Sektionens medlemmar borde inte behöva använda sin
privata utrustning i återkommande sektionsarbete. Beloppets utökas
för att göra utrymme för mindre prisförändringar. Summan är
förhållandevis liten och kan eventuellt tas från eventbenets budgetpost Arbetsutrustning. Det beslutas i samband med bokföringen och
aktuella parter ska då informeras

Signatur (Kassör: Axel Rahm):

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

www.isek.se
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Äskning till Styrelsen
Gör så här:
1.
2.

3.

Fyll i och spara filen som pdf.
Låt filnamnet ha följande format: “Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kärnfull
beskrivning av äskningen>”
Exempel: “Äskning 2017-07-07 Claudio Gandra Drönare”
Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.

Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

Datum:

2017-10-07

Ansvarig:

Hjalmar Held

Mobilnummer:

0733662215

Mailadress:

redaktor@isek.se

Utskott/grupp/post:

Info

Ändamål:

Info har länge drömt om möjligheten att gå en fotografutbildning för att kunna ta ännu bättre
bilder och utvecklas i något vi gillar.
Vi har lyckats få tag på en nyhets-/bröllopsfotograf som kikat på sektionens bilder och kan
hålla en workshop/föreläsning utifrån dem om vad vi bör tänka på när vi fotar och vad ska vi
göra för att sektionen ska få ännu bättre bilder.
Detta är alltså något som gynnar både oss och sektionen i stort.

Budget:

2500:- Betalning till fotograf

Summa som äskas:

2500:-

Sektionen för Industriell ekonomi
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221 00, Lund

www.isek.se
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Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi
Datum för beslut:

2017-10-10

 ▢ Äskningen godkänns med summan:

3000 kr

 ▢ Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Ett praktexempel på hur den tidigare orörda äskningspotten för internutbildning skulle kunna användas. Förhållandevis lite summa för en
privatutbildning. INFOs fotande kommer dessutom hela sektionen
till del genom alla fantastiska bilder. Beloppet utökas för att inkludera
transportkostnader till mer exotiska fotoplatser vid behov

Signatur (Kassör: Axel Rahm):

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

www.isek.se
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