Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-10-31

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-10-31, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Fredrik Bergman (Sport), John Nyqvist (Nöje), John Rapp Farnes
(Innovation)
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), Karl Olsson (Event), Axel Åkeson (Revisor), Oscar Jakobsson (Revisor), Agnes Sörliden
(Kårkontakt), Fredrik Bergman (Sportordförande), John Nyqvist (Nöje), Carolina Ramberg (Seniorsordförande),
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

7.

Alexandra Antgren väljs till justerare

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
a.

6.

Erik Herbertsson väljs till mötessekreterare

Val av justerare
a.

5.

Rebecca Palmgren väljs till mötesordförande

En punkt om utvärdering av nollning läggs till

Föregående mötesprotokoll
a.

Mötet hölls i M-foajén, vilket blev väldigt lyckat

b.

En äskning från Källarmästeriet angående nya knivar godkändes

c.

En äskning från Info angående en fotokurs godkändes

Kåren rapporterar
a.

Enkät om kårens utbildningar är utskickade

b.

Sök till att vara mentor under den internationella vårterminsnollningen

c.

Pedellen sjukskriven, så mail till honom tar längre tid. Vänd er istället till kanslisten i expeditionen.
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8.

Grupper rapporterar
a.

b.

c.

d.

e.

9.

Kommunikation
i.

Har haft kommunikationsmöte

ii.

Image har skickat in en motion om åligganden i reglementet

iii.

Info har kommit igång lite med tidningen

iv.

Prylet har beställt produkter och kommunicerar med leverantörer

Utbildning
i.

Mentor har tagit fram guider som har skickats ut till mentorer

ii.

SRI har utsett årets lärare

iii.

Kickoff för utbildning är imorgon

Extern
i.

AlumnI håller en föreläsning för ettorna

ii.

NGI och BGI planerar stockholmsresor som eventuellt kan vara samma vecka

iii.

Har utbildats genom en säljworkshop

iv.

Vi har fått in två fordringar för vidareutbildning

Socialt
i.

InUtI planerar destination X

ii.

Sport och Nöje håller VI cyklar och Jumpevent ganska snart

Event
i.

Källaren har haft pub med rekord i kölängd

ii.

FestI planerar UTE-sittningen

iii.

Phöset kör slutspurt med nollningsutvärdering

Projekt rapporterar
a.

Project cash
i.

b.

Ska sammanställa inför HT-prepp

Sociala kanaler
i.

Kanske inte kommer landa i proposition denna termin, utan istället ett regelverk/riktlinjer.
Återstår att se!

c.

Transparens i utbytesstudier
i.

d.

Utbildningsprojekt
i.

e.

f.

Har sammanställt en enkät som förhoppningsvis är aktuell för nästa års ansökningsperiod
Står still men kommer komma igång

Sektionsstruktur
i.

Har sammanställt alla reglemente, alla stadgar

ii.

Har en massa potentiella proppar och kollar vad andra utskott kan skicka för motioner

iii.

Ska ta hjälp av vår seniorskontakt

Verksamhetsplan
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i.
g.

Blir aktuell till VT-mötet

Åsiktsprogrammet
i.

Inget nytt sen senast men ska framföra något på HT-mötet

10. Ekonomi
a.

b.

Kassören rapporterar
i.

Vi har fått in ett företag som ska hålla i I-case

ii.

Ska ha möte med Daniel Regefalk om nollningens ekonomi

iii.

Skrivarproblemen är förhoppningsvis snart lösta, budgetposten kommer övertrasseras

Äskningar
i.

Äskning angående sportutrustning till Sportutskottet (Bilaga 1) (Fredrik Bergman)
1.

Vad? Sportutskottet vill köpa utrustning till deras återkommande
bollsportsevenemang.

2.

Information
a.

Sektionens medlemmar tar med egna innebandybollar vilket i samband med
att de går sönder blir en kostnad för medlemmarna

3.

b.

Innebandybollarna får sektionens medlemmar ta med

c.

Totalbeloppet på äskningen är förmodligen i överkant

d.

Det finns inga stora skillnader på innebandybollar i pris eller kvalitet

e.

Antalet innebandybollar kan vara för få

Diskussion
a.

Vi kan inte förvänta oss att medlemmarna tar sina egna bollar

b.

Vi kan köpa in 6st innebandybollar och höja summan med 50kr

c.

Löpande verksamhet har 10000 kronor i sig och ska räcka hela vårterminen

d.

Det finns en risk att det kan vara dyrare på Stadium än priserna på deras
hemsida

4.

Resultat
a.

En reviderad äskning till en summa av 1000 kronor godkänns och pengarna
tas från potten för löpande verksamhet

ii.

Äskning angående fika till Jumpevent från Nöjesutskottet (Bilaga 2) (John Nyqvist)
1.

Vad? Nöjesutskottet vill kunna bjuda på fika under sitt jumpevent

2.

Diskussion
a.

Nöje har fått ett erbjudande från Jump om fika till ett värde för 54 kronor, för
20 kronor styck (muffin/kaka + dricka)

b.

Det finns inte möjlighet att köpa med fika och ta med in

c.

Det finns en budgetpost till Fika

d.

Det här är 800 kronor för 40 personer, vilket är mer än luncherna vi bjuder på

e.

Fikakänsla på ett café är något speciellt
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f.

Budgetposten till fika bör användas för utskottens arbetsverksamhet och
kanske inte till specifika event

g.

800 kronor är en stor del av löpande verksamhet

h.

Ökar man biljettpriset med 10 kronor så kan Nöje använda sin egen
budgetpost

i.

Det kan vara konstigt om I-sektionen har eget fika och inte de andra
sektionerna som de har eventet med (V och M-sektionen)

j.

Priset för eventet är redan fördelaktigt men kan utvecklas med fika

k.

De som vill ha en fika tvekar inte på att betala 20 kronor för fika eftersom det
ändå är ett förmånligt pris

3.

Resultat
a.

Äskningen avslås

11. Facebookgrupp Innovation
a.

Innovation vill starta en Facebookgrupp för entreprenörer på I. Tanken är att det ska ha en
nätverksfunktion för stöd samtidigt som de knyts till Innovation. Vi måste ta ställning till om det är okej
enligt Policy för Informationsspridning.
i.

ii.

Information
1.

Gruppen kommer att vara för alla entreprenörer som både går och har gått på I

2.

Detta har efterfrågats av entreprenörer på I

3.

Innovation kommer att administrera gruppen

4.

Det skulle lika gärna kunna vara entreprenörer på LTH

Resultat
1.

Styrelsen tar vidare till ett diskussionsmöte

12. Phösets utvärdering
a.

Styrelsens utvärdering av kontakt med Phöset är värdefull för phöset, och de vill gärna ha Styrelsens åsikt.
Om vi får tid under HT-förberedelserna så kan vi diskutera detta

13. Städansvariga
a.

Claudio och Emma

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte:  Tisdag 7 november 2017

b.

Förberedelsemöte inför sektionsmöte: Torsdag 2 november 2017

15. Mötet avslutas
          ___________________

___________________
Erik Herbertsson

    Alexandra Antgren

        Justerare

Mötessekreterare
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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:

19/10-17

Ansvarig:

Fredrik Bergman

Mobilnummer:

0707459979

Mailadress:

sport@isek.se

Utskott/grupp/post:

Sportutskottet

Ändamål:

i) Inomhusfotboll
ii) Målvaktshandskar
iii) Innebandybollar
i) Lugi Motion har blivit mer restriktiva med sitt utlånande av inomhusfotbollar till
fredagsträningar och uppvärmning inför matcher i motionsserien. Det är dags att sektionen köper
en egen boll att använda och förvara i skåpet på Victoriastadion.
ii) För att göra Icebears till ett slagkraftigt fotbollslag krävs en motiverad målvakt. I nuläget är
det få som vill ställa sig mellan stolparna utan rejäl vaddering runt händerna.
Målvaktshandskarna förvaras i skåpet på Victoriastadion
iii) Sektionen har inga innbandybollar. Det är alltid privata bollar som används till
måndagsträningarna i Vårfruskolan och uppvärmning i motionsserien. Detta är enkelt att
åtgärda. Bollarna förvaras i skåpet i Victoriastadion eller delas ut till spelare som alltid är med
och spelar.

Budget:

Från Stadium:
Innebandyobll x 3 = 49 kr
Målvaktshandskar = 499 kr
Inomhusfotboll = 299 kr

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

www.isek.se
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Summa som äskas:

HT17

847 kr

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

2017-10-31

Äskningen godkänns med summan: 1 000 kronor

Äskningen avslagen

Motivering till beslut:

Medlemmarna ska inte behöva förbruka sin utrustning vid
sektionens arrangemang. Sektionsfotbollen ska heller inte vara
beroende av att Sportutskottets ordförande känner personen i
receptionen. Summan ökas så att sex stycken bandybollar kan
köpas in, samt lite marginal för prisförändringar

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. Fyll i och spara filen som pdf.
2. Låt filnamnet ha följande format: “Äskning <Datum> <För - och efternamn>
<Kort och kärnfull beskrivning av äskningen>”
Exempel: “Äskning 2017-07-07 Claudio Gandra Drönare”
3. Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.
Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!
Datum:23/10-17

Datumet då äskningen skickas till sektionsstyrelsens kassör

Ansvarig: John Nyqvist

Namn på den ansvarige för arrangemanget/ekonomin

Mobilnummer: 0739033866
Mailadress:
johngnyqvist@gmail.com
Utskott/grupp/post: Ivent
Ändamål: Vi kommer att
genomföra ett evenemang
på Jump trampolinpark i
Malmö. Där finns det ett
café där man ämnar
införhandla förfriskningar.
Det skulle bidra med
mervärde för våra kära
sektionsmedlemmar att få
en kaffe och kaka efter
gediget hoppande. Därför
vill vi äska för att täcka upp
för fikandet men
fortfarande hålla nere
biljettpriset.

Kortfattad beskrivning av arrangemanget, vilka som kommer att bli inbjudna, hu
beräknas komma, hur arrangemanget ska marknadsföras, när och var det äger ru

Budget:
1900 kr - Hopp för 40 I:are
2250kr - Buss för 40 I:are
800kr - Bulle + Dricka för
40 I:are
Buss och hopp kommer
täckas upp av biljettpriset
på 120kr per person.

Bifoga arrangemangets budget. Förklara och motivera de ingående posterna samt
kostnaderna utöver äskningsbeloppet kommer att täckas.

Summa som äskas:
800kr för att täcka upp för
fikakostnaderna. Mmh gott.

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

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

2017-10-31

 ▢ Äskningen godkänns med summan:
 ▢ Äskningen avslagen

Avslagen!

Motivering till beslut:

Summan är lite väl stor och nöjesutskottet får i så fall välja att
ta pengarna från sin budgetpost Nöjesaktiviteter

Signatur (Kassör: Axel Rahm):

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

www.isek.se
Sida 2 av 2

