Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2018-05-02

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2018-05-02, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Marcus Skog, August Asplund (Admin Electus), Elsa Wallgren (Ordf
Electus), Oscar Walde (Vice Electus), Lovisa Dimberg (Kassör Electus)
Närvarande: Erik Herbertsson (Administrativt ansvarig), Rebecca Palmgren (Ordförande), Axel Rahm (Kassör), Emma
Petersén (Socialt ansvarig), Noah Hansson (Utbildningsansvarig), Soroush Pourhadi (Eventansvarig), Alv Romell
(Kommunikationsansvarig), Benhur Menghis (Ansvarig för Extern kontakt), Agnes Sörliden (Kårkontakt),Jacob Tyrberg
(Kårkontakt), Marcus Skog, August Asplund (Admin Electus), Elsa Wallgren (Ordf Electus), Oscar Walde (Vice Electus),
Lovisa Dimberg (Kassör Electus), Johan Marklund (Inspektor)
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

7.

Noah Hansson 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

Entledigande och utlysning av Fanbärare läggs till

Föregående mötesprotokoll
a.

En äskning angående mentorskläder till mentorsutskottet avslogs

b.

En äskning angående märken till mentorsprogrammet godkändes

c.

En äskning angående högtalare återremitterades

d.

Prylgeneral Anton Engström entledigades

e.

En bunt poster utlystes

Kåren rapporterar
a.

Styrelsemöte på måndag, näst sista
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b.

Handlingsstopp har inte ännu varit så finns fortfarande möjlighet

c.

På onsdag sista FM-mötet, sista chansen att söka heltidare och styrelseposter. Söker man nu missar man
inte överlämning

8.

d.

Två heltidar- och tre styrelseposter är vakanta

e.

Kåren kommer att testa en betalningsapp på en pub 8 maj, Bonsai Campus

f.

Kåren är även i kontakt med Pej

Grupper rapporterar
a.

Extern
i.

AlumnI jobbar med AW som är i samband med Lundakarnevalen

ii.

BGI har beslutat sig för att gå med i portföljstävling, diskuterar hur man ska inkludera Sektionen

iii.

INKA har fått två nya projektledare, har överlämning på fredag

b. Kommunikation

c.

d.

i.

Image fortsätter med direktreklam, utvärdering

ii.

Info har I-typesläpp snart

iii.

Prylet jobbar med kollektion

Event
i.

Planerar musikhjälpensittningen som blev utlottad

ii.

Phöset hade nyss temasläpp, i höst blir det En oändlig nollning!

Socialt
i.

Inuti jobbar på årscykel som ska hjälpa arbetet, planerar hösten och funderar på
kommunikationskanaler med bytisar. Har snart möte med phøset om den internationella
nollningen

e.

9.

ii.

Nöje ordnade festivalborg förra onsdagen på kåren

iii.

Sport planerar paddlingskväll

iv.

Ivent har haft möte med M

Utbildning
i.

Mentor planerar start på mentorsprogrammet under nollningen

ii.

Innovation har bytt till Extern Kontakt

iii.

Case hade I-case-final i Göteborg

iv.

SRI hade speak up days nyss. William kan eventuellt ta ordförandepost under nollningen

Projekt rapporterar
a.

Mallprojektet
i.

b.

I-sektionen the Movie
i.

c.

Inget nytt
Inget nytt

Utskottskultur
i.

Inget nytt
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d.

Seniors projekt
i.

Ena projektet är avslutat, det andra kommer vi att få ta del av på stormötet

10. Ekonomi
a.

b.

Kassören rapporterar
i.

Ska skriva på kontrakt med SimplyGadder

ii.

Har överlämning på gång och har bokat in bankmöte med nya firmatecknare

iii.

Vi kommer få ta del av kontrakten innan det skrivs under

Äskningar
i.

Äskning angående bidrag till Karnevalsvagn från vagnchef Marcus Skog (Bilaga 1)
1.

Vad? En vagn i Karnevalståget med många aktiva I-are söker ytterligare finansiering av
deras vagn.

2.

3.

Information
a.

Lundakarnevalen tillåter spons som tar specifika vagnar till dels

b.

Den här vagnen är kopplad till Karnevalsgruppen

c.

Vagnen uppkom under en workshop som hölls av Sektionen

d.

Axel Rahm kvitterar ut sig

e.

Vagnen ska representera samtycke genom en vagina

f.

I höstas tog en fond bort, projektfonden ska istället täcka karnevalsaktiviteter

g.

Projektfonden har ca 8000 kronor i sig

Diskussion
a.

På höstterminsmötet var det tydligt att Sektionen vill sponsra Iares
karnevalsaktiviteter

b.

Andra Iare som inte kan

c.

Det finns andra grupper som också är en majoritet Iare

d.

Det kan likna Mentorsutskottets kläd-äskning

e.

Det hade varit bra att veta vilka äskningar som kommer att komma innan vi
godkänner

f.

Det här är så sent så det känns inte lönt att sänka äskningsmängden för att ha
råd med fler äskningar

g.
4.

Pengarna ska gå till detta ändamål

Beslut
a.

Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas från projektfonden

11. Övrigt
a.

Genomgång av AP-listan

b.

Städhäng i styr
i.

c.

Fredag förmiddag

Ansvarsområden styrelseskiphte
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12. Entledigande och utlysning av Fanbärare från 30 juni
i.

Beslut: August Asplund entledigas som Fanbärare från 30 juni och utlyses av Sara

13. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 8e maj, 2018

b.

Diskussionsmöte: 3e maj, 2018

14. Mötet avslutas

____________________

____________________

Erik Herbertsson

Noah Hansson

Mötessekreterare

Justerare
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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:

22-04-2018

Ansvarig:

Marcus Skog

Mobilnummer:

0708493350

Mailadress:

marcus.m.skog@gmail.com

Utskott/grupp/post:

Lundakarnevalen-Vagnsektionen/Ivaginal Karneval/Vagnchef

Ändamål:

Kortfattad beskrivning av arrangemanget, vilka som kommer att bli inbjudna, hur många som
beräknas komma, hur arrangemanget ska marknadsföras, när och var det äger rum etc.
Vi ska bygga en vagn som ska rulla under lundakarnevalen som ska icensätta samtycke! Vi är
10 I:are med i vagnen (totalt 17) och förutom att det kommer att äga rum under själva
karnevalen, är det mycket som händer nu under byggtiden på tågområdet vid KC. Det kommer
att marknadsföras av lundakarnevalen.

Budget:

Bifoga arrangemangets budget. Förklara och motivera de ingående posterna samt hur
kostnaderna utöver äskningsbeloppet kommer att täckas.
Vi har fått en vagnbudget samt soulageringsbudget som är separata från varrandra. Det är
fortfarande tid kvar till karnevalen och vi vill att vårat gäng ska ha det så roligt som möjligt
men framförallt att våran vagn ska bli så bra som möjligt. Vår vagn hade gynnats otroligt
mycket av ett tillskott i budget då vi gärna vill ha snygga kostymer, just nu räcker budgeten
främst till trä, plywood, målarfärg osv.

Summa som äskas:

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

2000kr

www.isek.se
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Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi
Datum för beslut:
▢ Äskningen godkänns med summan:
▢ Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Signatur (Kassör: Axel Rahm):

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

www.isek.se
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