Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-11-08

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-11-08, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade
Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid Arvidsson (Vice Ordf), Max Parkosidis (Kassör), Christoffer Hansson (Admin),
Filippa Fritz (InUtI-ordf), Filip Östlund (AU-ordf), Abtin Salahshor (Info-ordf), John Scherrer (Ivent-ordf), Sofia Tenerz
(Sexmästare), Olle Gemfors (Seniors), Mats hallström (Revisor), Elin Nycander (Alumni-ordf), Tor Berglund (Casegruppen)

Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

Anton Lundqvist väljs till mötesordförande

Christoffer Hansson väljs till mötessekreterare

Val av justerare
a.

Sofia Tenerz väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar
a.

8.

Ingen från kåren var närvarande på mötet

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
i.

Det har kommit in några sista fakturor som gör att budgetuppföljning har ändrats lite, gasque gick inte 40000kr
plus utan närmare 8000kr plus

b.

Äskning gällande Case-pub (Tor Berglund, bilaga 1)
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i.

Vad? Casegruppen vill hålla en pub med genomgång av principer för caseintervjuer med Jesper
Tempel.

ii.

Information: Tor gick på som ny ordförande för Casegruppen i våras. Det var ett helt tomt
utskott och efter att ha rekryterat nya medlemmar håller de för närvarande på att definiera
verksamheten. Casegruppen har kontaktat ett 40-tal företag i jakt på sponsring till sina events. De
fick kontakt med ett företag som ville inleda ett samarbete men som senare dessvärre drog sig ur.
Semifinalplatserna till TIMES har lottats ut och Lund fick tyvärr ingen plats i år, detta innebär att
det inte kommer att anordnas någon casetävling ansluten till TIMES i år. Det finns ändå stora
planer för casetävlingar i framtiden. Som en uppstart till dessa och för att lära i-are inför
kommande tävlingar har därför detta event skapats. Konceptet kring casepuben är att alumnen
tillika BCG-representanten Jesper Tempel kommer att lära ut teknik för caseintervjuer. Det är
viktigt för casegruppen att göra ett större event för att verkligen få igång verksamheten.

iii.

Diskussion:

Det finns en budgetpost för workshops, men casegruppen kollar gärna hur event bör

1.

struktureras utifrån budget. Casegrupen är öppna för att ta summan för mat från sin
budgetpost.
2.

Det kommer att bli en vinst från alkoholförsäljningen under puben eftersom vi måste
lägga på 25% på våra kostnader

3.

Om äskningen inte går igenom måste casegruppen använda hela sin workshop-budget på
sitt första event.

4.

Det finns en risk att om posten går åt nu direkt så står casegruppen väldigt bakbundna
inför framtida evenmang

5.

Tanken är att bjuda på maten under eventet inte att folk betalar, detta för att minska
tröskeln

6.

Casegruppen borde köra på sin workshop-post i budgeten, eftersom det är osäkert
huruvida företag i vår kommer att betala eller inte

7.

Det är inte riktigt en workshop utan mer av en pub

8.

Posten bör nyttjas till max eftersom den finns innan det äskas vidare, annars riskerar de
pengarna att brinna inne

9.

Eftersom casegruppen för närvarande definierar sin verksamhet så uppmuntras istället att
lämna in framtida äskningar när nästkommande evenemang planeras

iv.

Resultat:
1.

Äskningen avslås i sin helhet med uppmuntran om att planera fler evenemang i framtiden
och lämna in en äskning när det blir aktuellt i framtiden

9.

Förslag på ämnesspecifika diskussionsämnen till I-konfen
a.

Vad? 24-27 november är det I-konferens i Göteborg. Inför konferensen ska vi ta fram förslag på
diskussionspunkter. Tänk igenom förslag i förväg och lyft de på mötet.
i.

Diskussion:
1.

Det är viktigt att ta upp frågor som kan vara aktuella för alla sektioner.

Sida 2 av 4

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-11-08

2.

Hur ska vi locka tjejer till sektionen

3.

Huvudsponsor till I-konferensen

4.

Att arbeta med långsiktighet

5.

Välmående

6.

Fria föreningar

7.

Jämställdhet

8.

Implementering av ny sektionsstruktur

9.

Det bör kanske lyftas en diskussion om hur sektionerna arbetar med att få ett bredare
engagemang

10. Hur lockar man till ett sektionsmöte
11. Integration av mastersprogram i sektionen
12. Ledarskap och rekrytering
13. KIVA mikrolån
14. Alumnverksamhet
15. Rättvishet i att tacka aktiva
16. Bilden av I-are nationellt
10. Tågbiljetter
a.

Vad? 24-27 november är det I-konferens i Göteborg. Vi måste på något sätt ta oss till Göteborg, hur ska vi
ta oss dit och vem vill vara ansvarig för bokandet av resan?
i.

Max tar vidare hur resandet ska gå till

11. Information gällande höstterminsmötet
a.

Vad? Samtliga handlingar till höstterminsmötet 14:e november är nu ute till alla medlemmar via mail. Ikväll
väntar diskussionkväll kl. 17-19 där man kan diskutera handlingarna med styrelsen. Eventet I-sektionens
höstterminsmöte 2016 på Facebook innehåller all nödvändig information till mötet och där kommer även
framtida påminnelser inför mötet att göras. Sista dagen till motkandidatur för valberedningens nomineringar
är onsdag 9 november.

12. Preliminärt datum till extrainsatt sektionsmöte
a.

Vad? Vid behov efter höstterminsmötet ska extrainsatt sektionsmöte hållas. Potentiella datum till detta är
7:e eller 8:e december. Vi kan preliminärbestämma detta redan nu.
i.

Preliminärt bestäms 8:e december

13. Övrigt
a.

Städansvar Max och Christoffer

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 15:e november

b.

Kvällsmöte: 13 november
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15. Mötet avslutas

16. Action Points
a.

Max kollar med resa till Göteborg

_________________________
Christoffer Hansson
Mötessekreterare

_________________________
Sofia Tenerz
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 kränfull
beskrivning av äskningen>”
Exempel: “Äskning 2015-09-09 Emil Persson Skrivmaskin till styrelserummet”
Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.

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

Datum:

2016-11-01

Ansvarig:

Tor Berglund

Mobilnummer:

0735568744

Mailadress:

case@isek.se

Utskott/grupp/post:

Casegruppen

Ändamål:

Evenemanget går under beteckningen »Casepub - Intervjucase« och kommer
fungera som en introduktion till konceptet intervjucase och hur det löses. Alumn
Jesper Tempel kommer stå för en föreläsning, sedan kommer tid finnas för frågor
och mingel. Vi ämnar vara i Cornelis pga den trevliga atmosfären samt möjligheten
till matservering och servering av sällskapsdryck. Evenemanget vänder sig främst till
sektionsmedlemmar i år 2-4 men givetvis är alla välkomna.
Vi är övertygade om att evenemanget kommer ge stor utdelning dels i
utbildningssyfte, men också som inspiration till fortsatta studier i caselösning.

Budget:

Utgifter:
Hyra Cornelis: 2060 SEK
Hemlagad mat, beräknat på (de första) 30 gäster à ~35 SEK: 1000 SEK

Summa som äskas:

3060 SEK

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:

▢ Äskningen godkänns med summan:
▢ Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Signatur (Kassör: Emil Persson):

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

www.isek.se
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