Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-11-07

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-11-07, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Alv Romell (Sångarstridsförman), Jacob Curman, Joel Bluhme, Sofia
Frändberg (Nöjesutskottet)
Närvarande: Rebecca Palmgren (Ordf), Sara Nilsson Tengstrand (Vice ordf), Erik Herbertsson (Admin), Axel
Rahm (Kassör), Claudio Gandra (Kommunikation), Emma Ericsson (Utbildning), Ludvig Dietmann (Extern Kontakt), Karl
Olsson (Event), Agnes Sörliden (Kårkontakt), Caroline Svensson (Kårkontakt), Alv Romell (Sångarstridsförman), Sofia
Frändberg (Nöje), Erik Hansson (Senior), Jacob Curman, Joel Bluhme
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.

Rebecca Palmgren väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll
a.

En äskning från Sportutskottet angående sportutrustning bifalldes

b.

En äskning från Nöjesutskottet angående fika till jumpevent avslogs

c.

En förfrågan från Innovation angående att ha en facebookgrupp för entreprenörer bordlades till ett
senare möte

7.

Kåren rapporterar
a.

Fullmäktigemöte förra veckan då fler i Kårstyrelsen valdes

b.

Fullmäktigevalet öppnade igår. Rösta!

c.

Fyra I:are ställer upp i FM-valet
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d.
8.

250 powerbanks lottas ut och den sektion med flest andel röster och flest röster vinner varsitt pris

Grupper rapporterar
a.

b.

Extern kontakt
i.

Har träffat sina utskott och har diskuterat saker som kan göras resten av terminen

ii.

Vill sammanställa en policy angående ideella organisationer, startups och I-alumner

Utbildning
i.

Innovation arbetar med lunchföreläsning

ii.

Innovation challenge i helgen

iii.

SRI skickar in studentåsikter om ett system med 3 års kandidat +2 års master  i jämförelse med
det 5-åriga system vi har nu

iv.
c.

d.

9.

Case har pub 13/11

Event
i.

Sexmästeriet ställer upp och jobbar på M:arnas jubileumsbal i år

ii.

INKA-banketten är förmodligen i AF Borgen i år, där sexmästeriet kommer att jobba

iii.

Pubrunda kommer förmodligen hållas någon gång i november

Kommunikation
i.

Ska snart ha gruppmöte och utvärdera

ii.

Image kollar på I-dagen

iii.

Tidningen och årsboken nästan klara

iv.

Prylet jobbar med sin kollektion

Projekt rapporterar
a.

Project cash
i.

b.

Sociala kanaler
i.

c.

e.

i.

Kommer igång ordentligt efter HT-mötet

ii.

Sara och Rebecca tar in information under deras Talk Shows

iii.

Ska bland annat mynna ut i mini-utbildning under stormötet

Utvärdera sektionsstruktur
Kommer propositioner på HT-mötet

Verksamhetsplan
i.

g.

Vill få ut ett formulär till andra chansen i ansökningsprocessen

Utbildningsprojekt

i.
f.

Ska sammanställa terminen, förhoppningsvis skapa en riktlinje

Transparens i utbytesstudier
i.

d.

Kommer en proposition på HT-mötet

Startar efter HT-mötet

Åsiktsprogrammet
i.

Informerar på HT-mötet
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h.

Välmående
i.

Går bra

ii.

Kommer komma en guide om utvecklingssamtal

10. Ekonomi
a.

b.

Kassören rapporterar
i.

Ska förhoppningsvis ge en ingående rapport om nollningen nästa vecka

ii.

Alla utbetalningar är gjorda

iii.

Är någorlunda i fas med bokföring etc

Äskningar
i.

Äskning angående DJ-bord till hela Sektionen (Bilaga 1)  (Jacob Curman och Joel Bluhme)
1.

Vad? Jakob och Joel vill köpa ett DJ-bord som kan användas på sektionens fester.

2.

Information

3.

4.

a.

DJ-bord saknas till t.ex. Lophtet

b.

De som vill ska få använda bordet

c.

Vi har ett bra ljudsystem, så DJ-bord skulle ta tillvara på detta bättre

d.

Om det inte regnar eller med ett tält kan man ha det utomhus

e.

Hyr man så hyr man hela system

f.

Från kåren kan man hyra för 1500kr

g.

Det kan förhoppningsvis hålla ett tag

h.

Öl är en risk

i.

Pioneer är ett välansett märke

j.

Ett fodral skulle kunna vara ett bra komplement till ett DJ-bord

k.

Alla som behövs sladdar ingår förmodligen

Diskussion
a.

Vi har tillräckligt med pengar i investeringsfonden

b.

Vi borde lägga till ett fodral genom att höja summan med 1000kr

c.

Kan hjälpa även i utbildningssyfte

d.

Ansvar kommer att ligga på ljud- och ljusansvarig

Beslut
a.

Äskning godkänns till en summa av 3600 kronor och pengarna tas från
Investeringsfonden

ii.

Äskning angående replokal till Sångarstriden (Bilaga 2) (Alv Romell)
1.

Vad? Sångarstriden vill kunna repa med sitt band inför Sångarstriden.

2.

Information
a.

Tidigare har man inte behövt använda ett eget band utan I-bandet har varit
villiga att ställa upp

b.

Sångarstriden kan inte använda I-bandets replokal
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c.

Kostnaden är nedförhandlad från 600 kronor till 200 kronor per person för 7
personer

d.
3.

Diskussion
a.

4.

Pengarna skulle kunna tas ur projektfonden

Beslut
a.

iii.

Lokalen är fullt utrustad och instrumenten som behövs finns

Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas ur projektfonden

Äskning angående finansiering av “Lär dig med Ivent” från Nöjesutskottet (Bilaga 3) (Sofia
Frändberg)
1.

Vad? Nöjesutskottet vill kunna hålla återkommande event av olika karaktär för
sektionens medlemmar.

2.

3.

Information
a.

Likt sportutskottet vill nöjesutskottet också ha återkommande evenemang

b.

Exempel kan vara att lära sig karate, lära sig spexa etc.

c.

Pengarna skulle t.ex. kunna gå till lokal, fika, etc.

d.

Antalet deltagare kan variera

Diskussion
a.

På lunchmötesturnén borde Kassören ha utvecklat att Nöjes budgetpost
“Nöjesaktiviteter” är så pass bred att äskningar blir överflödigt

b.

Nöjes budgeterade 7500 kronor i kostnader är ännu orörda, varför
budgetposten passar bra för ändamålet

c.

Budgetposten är skriven som att det ska vara dubbelt så många kostnader
som intäkter. Det viktiga är resultatet på hela budgetposten

d.
4.

Biljetter skulle kunna subventionera kostnaden för eventen

Beslut
a.

Äskningen avslås.

11. Entledigande av Sportutskottets ordförande
a.

Vad? Fredrik Bergman har bett om att få bli entledigad som Sportutskottets ordförande.

b. Beslut
i.

Fredrik Bergman blir entledigad den 14 november 2017

12. Utlysning av Sportutskottets ordförande
a.

Vad? Om Fredrik Bergman entledigas måste Styrelsen fyllnadsvälja en ersättare. Hur utlyses detta?

b. Beslut
i.

Sportutskottets ordförande utlyses den 15 november och tillsätts den 21 november

13. Facebookgrupp Innovation

Sida 4 av 5

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-11-07

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.

b. Diskussion
i.

Om gruppen är riktad mot entreprenörer kan man se den som externt riktad

ii.

Det finns en risk att alla utskott skulle vilja ta kommunicera i mindre grupper

iii.

Det skulle behövas en policy för hur Sektionen kommunicerar med alumner

iv.

Vi tar inte hänsyn till policyn om vi godkänner detta

v.

Syftet med ISEK och våra ursprungliga kommunikationskanaler kan urholkas med fler grupper

vi.

Alumngruppen röstades igenom först av Styrelsen, sedan reviderades policyn

vii.

Text om “policyn ska kunna revideras vid behov” ska vara för att policyn ska hjälpa, inte stjälpa

viii.

Man vill även rikta sig mot företag, vilket man ska vara försiktig med

ix.

Det handlar inte bara om att godkänna först eller revidera först

x.

Vi har ett styrelseprojekt som touchar detta, vilket innebär att vi kan invänta utredning om detta

xi.

I-sektionen bör kanske inte kommuniceras utåt genom Innovation

xii.

Innovationordförande är förtroendevald och bör kunna kommunicera utåt

xiii.

Vi skulle kunna vänta tills utredning är färdig med att ge okej

xiv.

Beslutet har inga stora uppenbara konsekvenser

xv.

Det är mycket svårare att ta bort en grupp än att skapa den

xvi.

Man riktar sig mot entreprenörer i sin kapacitet som individer och sektionsmedlemmar

xvii.

Eftersom syftet är delvis internt känns det svårt att godkänna nu

xviii.

Vi borde vara med och sätta upp riktlinjer

xix.
c.

Vi skulle kunna återremittera till ett möte med mer underlag

Beslut
i.

Frågan återremitteras till Entreprenörskapsutskottet

14. Övrigt
a.

Städansvariga: Axel och Karl

15. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte:  Tisdag 14 november 2017

b.

Kvällsmöte:  Måndag 20 november 2017

16. Mötet avslutas

    ______________________

______________________
Erik Herbertsson

     Rebecca Palmgren
        Justerare

Mötessekreterare
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