Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-11-29

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-11-29, 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), Charlein Simonsson (Utbildningsansvarig), Karl Olsson (tillträdande eventansvarig), Claudio Gandra (tillträdande
kommunikationsansvariga), Alexandra Antgren(tillträdande socialt ansvarig), Ludwig Dietman(tillträdande ansvarig för extern
kontakt), Olle Gemfors (Seniors), Eric Mace (vikarierande kårkontakt), Mats Hallström (Revisor), Simon Janzon (Revisor),
Andreas Norrman (Inspektor)

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.

Charlein Simonsson väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar
a.

Det kommer att byggas en spårväg över campus

b.

Läsårsindelningen och tentaperioderna utvärderas och förändras

c.

Fullmäktigevalet stänger om tre dagar

d.

Det har valts in tre nya heltidare på kåren; aktivitetssamordnare, informationsansvarig och projektledare för
ARKAD. Posten som nollegeneral är vakantsatt.

Sida 1 av 3

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-11-29

8.

Ekonomi
a.

9.

Det finns inget särskilt att rapportera om

Stormöte 6:e december
a.

Vad? Den 6:e december är det dags för terminens sista stormöte. Ingrid skulle vilja ha en person som
hjälper till att planera kvällen.

b.

Resultat: Anton hjälper Ingrid med planeringen av stormötet.

10. Fotocollage
a.

Vad? Det hade varit bra att skapa ett collage på styrelsen som kan sitta uppe på anslagstavlan med
kontaktuppgifter och foton på oss. Vem skulle kunna dra i det?

b.

Resultat: Claudio och Ludwig tar vidare collageprojektet

11. Nästa steg i projekt om ny sektionsstruktur
a.

Vad? Nästa steg i projektet angående ny sektionsstruktur är att ha ett presentations/diskussionsmöte
angående posterna. Förslag på tider för möte är onsdag 30:e november kl.15-17 eller fredag 2:a december
kl.15-17. Fundera vilken tid som passar er bäst.

b.

Resultat: Mötet är fredag kl. 15-17

12. Uppföljning I-konfen
a.

Vad? Det var konferens i helgen, vad och hur tar vi vidare det som diskuterades i helgen? Finns det något
särskilt som bör lyftas?

b.

c.

Diskussion:
i.

I-puben på lördag hade kunnat vara ett bra tillfälle att börja marknadsföra musikhjälpen på

ii.

Det hade varit roligt att dra igång auktioner som förra året

iii.

Julmiddagen är ett perfekt tillfälle för att avsluta auktioner

iv.

Vi borde ha en ansvarig i styrelsen som drar i det här och samordnar initiativ

Resultat:
i.

Charlein, John och Abtin tar på sig musikhjälpenprojektet

ii.

Vi tar vidare I-konferensen på kvällsmötet i nästa vecka

13. Resten av terminen
a.

Vad? Det har varit en lång och händelserik termin, men den är ju faktiskt inte slut ännu. Vad skulle ni vilja
göra under den tid som är kvar?

b.

Diskussion: Högsta prioritet nu är överlämningar

14. Övrigt
a.

Städansvariga: Elin & Ingrid

b.

Spexansvariga Masqueradbalen
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i.
c.

Anton tar vidare spexet med Hanna i M-styr

Alla i styrelsen kommer att få access till vilrummet, men det sker under ansvar. Vi måste ha koll på vilka vi
släpper in. Det arbetas nu med att någon studentrepresentant ska få access till alla föreläsningssalar.

d.

Preliminärt datum för I-dagen i vår är 7:e april

15. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 6:e december

b.

Kvällsmöte: 5:e december
i.

Behöver flyttas p.g.a. tack

16. Mötet avslutas

_________________________
Christoffer Hansson
Mötessekreterare

_________________________
Charlein Simonsson
Justerare
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