Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-12-05

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-12-05, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Emma Petersén (Socialt electus), Benhur Menghis (Extern Kontakt electus),
Soroush Pourhadi (Event electus), Alv Romell (Kommunikation electus)
Närvarande: Rebecca Palmgren (Ordf), Sara Nilsson Tengstrand (Vice ordf), Erik Herbertsson (Admin), Axel
Rahm (Kassör), Claudio Gandra (Kommunikation), Ludvig Dietmann (Extern Kontakt), Karl Olsson (Event), Caroline
Svensson (Kårkontakt), Carolina Ramberg (Seniorsordförande), Soroush Pourhadi (Event electus), Benhur Menghis (Extern
kontakt electus), Emma Petersén (Socialt electus), Alv Romell (Kommunikation electus),
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.

Ludvig Dietmann väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll
a.

En reviderad äskning angående biljetter till Masqueradbalen för ansvariga godkändes till hälften

b.

En äskning angående biljetter till Masqueradbalen till sångboksförmännen godkändes

c.

En äskning angående sallader till Innovations lunchföreläsning hänvisades till budgeten

d.

En äskning angående biljetter till Studentafton till Info godkändes
i.

Johanna Wendesten, Hjalmar Held och Olle Velin gick på evenemanget och hälsar att de kände
sig väldigt inspirerade!

e.

En äskning angående perkulator till Admin godkändes

f.

En stängd grupp för entreprenörer på I godkändes
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7.

8.

Kåren rapporterar
a.

Många utskott känner sig klara

b.

Sångarstriden är på lördag

c.

Nya heltidare har blivit valda

d.

Projektledare för ARKAD är vakant

e.

Fullmäktige har godkänt en ny IT-struktur

Grupper rapporterar
a.

b.

c.

9.

Event
i.

Källaren har haft sin sista pub

ii.

Musikhjälpen är igång

iii.

Masqueradbalen är i helgen

Kommunikation
i.

I-type har kommit

ii.

Prylet har försäljning imorgon

iii.

Julkalendern är uppe

Extern Kontakt
i.

NGI och M vill utöka sitt samarbete

ii.

NGI och BGI jobbar stockholmsresan tillsammans

iii.

INKA har fått in ett företag till InCase

iv.

AlumnI har hållt mastersittning och AW i Stockholm

Projekt rapporterar
a.

Project cash
i.

b.

Sociala kanaler
i.

c.

Inget nytt

Project happiness
i.

h.

Legat på is

Verksamhetsplan
i.

g.

Björn Söderström höll i internutbildning och samarbetar med Seniors

Utvärdera sektionsstruktur
i.

f.

Har bett seniors om input till ett formulär för folk som är på utbyte

Utbildningsprojekt
i.

e.

Har resulterat i mer Instagramarbete

Transparens i utbytesstudier
i.

d.

Bra, jobbar spons

Snart kommer en mall

Iquality
i.

Har en grupp som har visionerat och har en massa kul idéer
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ii.

Behövde möte med Extern kontakt för att verkligen komma igång, vilket hände förra veckan

iii.

Hoppas på att hålla sitt första event under LP3

10. Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
i.

b.

 Inget nytt

Äskningar
i.

Äskning från Info gällande ett nytt kamerastativ (Bilaga 1) (Alv Romell)
1.

Vad? En äskning har inkommit angående att köpa ett nytt kamerastativ till kameran för
att fota på sektionens evenemang

2.

3.

4.

Information
a.

Har använt Johanna Ögrens och Abbes stativ

b.

Det behövs för vissa events

c.

Stativet kan förmodligen förvaras i Kommunikations skåp

d.

Stativet kan användas till exempel på gasquen, CV-fotografering, finsittningar

e.

Pengarna föreslås tas från investeringsfonden

Diskussion
a.

Vettigt

b.

Våra bilder är bra och bör premieras

Beslut
a.

ii.

Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas från investeringsfonden

Äskning från Info gällande en ny LED-blixt (Bilaga 2) (Alv Romell)
1.

Vad? En äskning har inkommit angående att köpa en ny LED-blixt till kameran för att
fota på sektionens evenemang

2.

3.

4.

Information
a.

Den blixten vi har är bökig

b.

I MaskinerIet kan den användas

c.

Belysning är en av de största svårigheterna

d.

Idén kom från foto-utbildningen

e.

Denna blixt är bra och flexibel

Diskussion
a.

Låter vettigt

b.

Kul att Info fick ut något av sin internutbildning

Beslut
a.

Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas från investeringsfonden

11. Fyllnadsval av sportordförande
a.

Presidiet nominerar Simon Åberg till sportordförande

b. Beslut
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i.

Simon Åberg väljs till sportordförande

12. Information gällande förslag vid framtida fyllnadsval
a.

Vi har en hel del val att göra som kommer att kräva en process då de tillsätts

b.

2-3 representanter från valberedningen samt 1-2 styrelserepresentanter kommer sitta med på intervjuer
om det är mer än en sökande

c.

På slutet diskussionsmöte kommer valberedningen att presentera sin nominering till mötet

d.

Styrelserepresentanten kommer sedan också komma med åsikter om intervjuerna

e.

Diskussion
i.

Anledningen att flytta var att minska valberedningens arbetsbelastning inför mötet

ii.

Nu blir arbetsbelastningen mer jämn

iii.

På ett slutet möte presenteras alla sökande och valberedningens nominering

iv.

Styrelsen har det sista ordet och ska föra en diskussion

v.

Det är dåligt att vi inte kan ställa egna frågor i hela styrelsen

vi.

Det blir en konstig situation då Styrelsen sitter och ställer kritiska frågor

vii.

Protokollförs intervjun av valberedningen som vi kan ta del av så kan vi ta ställning neutralt

viii.

Vi måste tänka på styrelsens arbetsbelastning

ix.

Med en eller två personer som sitter med har Styrelsen tillräcklig representation

x.

Lösningen är inte optimal

xi.

Man lär sig inte mycket av kandidaten på vanliga frågor under sektionsmötet

xii.

Förslaget som är lagt bevarar integritet

xiii.

Hela Styrelsen ska vara delaktiga i vem som har sökt

xiv.

En nominering behöver inte vara lika huggen i sten nu

xv.

I vår ska riktlinjer klubbas igenom

13. Övrigt
14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte:  12 dec 2017

b.

Kvällsmöte: 7 december 2017

15. Mötet avslutas

      _____________________

_____________________
Erik Herbertsson

      Ludvig Dietmann

        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 kränfull
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:

2017-11-30

Ansvarig:

Alv Romell

Mobilnummer:

0704948979

Mailadress:

alvromell@gmail.com

Utskott/grupp/post:

Fotoansvarig, Informationsutskottet

Ändamål:

I dagsläget har sektionen inget kamerastativ, och i många fotofall underlättar ett sådant otroligt
mycket. Vid vissa evenemang/fotouppdrag är det helt nödvändigt. Då vi har behövt använda
stativ har vi hittils lånat av olika privatpersoner. Detta är inte hållbart i längden och kräver
mycket mer jobb än om ett funnits tillgängligt för sektionen.
Många stativ är dyra, och de i den billigare klassen är ofta av “plastig” kvalitet. Det jag dock
kollat närmare på är ett billigt stativ med lite högre standard som skulle uppfylla de behov vi
har i stativväg.
http://www.mediamarkt.se/sv/product/_primaphoto-primaphoto-phkp001-1286373.html

Budget:

Stativ 499 kronor
Frakt 49

Summa som äskas:

548

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:

2017-12-05

 ▢ Äskningen godkänns med summan:

548 kr

 ▢ Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Kan komma till mycket god användning. Varje anständigt
informationsutskott ska ha ett stativ

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 kränfull
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:

2017-11-30

Ansvarig:

Alv Romell

Mobilnummer:

0704948979

Mailadress:

alvromell@gmail.com

Utskott/grupp/post:

Fotoansvarig, Informationsutskottet

Ändamål:

Köpa en LED-blixt av modellen Amaran AL-M9
Sektionen har idag en blixt till kameran som är utmärkt på större evenemang, me
väldigt bökig och svår att använda (på ett sätt som hjälper till i fotandet) utan erfa
Blixten jag vill köpa är istället en liten LED-lampa som kan användas i supermå
skulle göra det mycket lättare att fota i alla de inomhuslokaler vi vanligtvis fotar,
är dåligt (ex Cornelis, Gasque, Maskineriet etc.). Denna skulle användas i gränsla
inte vill använda stor blixt som ofta kan vara ett störningsmoment, och kan även
fotografer då dåligt ljus är en av de största utmaningarna när man lär sig fota.
Blixten sektionen har idag och denna har väldigt olika användningsområden, och
ersätta varandra.
(Var även en av de främsta rekommendationerna från Infos fotoutbildning).
Mer info på styrelsemötet.
https://www.scandinavianphoto.se/produkt/1014386954/aputure/led-belysningm9

Budget:

LED-blixt 499 kronor (Under december är priset sänkt från 699 kronor.)
Frakt 99 kronor

Summa som äskas:

598 kronor

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:

2017-12-05

 ▢ Äskningen godkänns med summan:

598

 ▢ Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Kan komma till mycket god användning. Varje anständigt
informationsutskott ska ha en LED-blixt. Tas ur investeringsfonden

Signatur (Kassör: Axel Rahm):

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

www.isek.se
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