Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-03-07

PROTOKOLL
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-03-07, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade
Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid Arvidsson (Vice), Max Parkosidis (Kassör), Christoffer Hansson (Admin),
Karl Olsson (Event), Claudio Gandra (Kommunikation), Charlein Simonsson (Utbildning), Ludvig Dietmann (Extern
Kontakt), Alexandra Antgren (Socialt), Simon Janzon (Revisor), Mats Hallström (Revisor), Alexandra Antgren (Socialt),
Klara Olli (Kårkontakt)

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.

Blodbussen står på campus just nu.

b.

Kåren bjuder på tentafrukost nu i veckan.

c.

Nomineringarna till funktionärsposter på kåren är nu stängda, det går fortfarande att acceptera sina
nomineringar.

8.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
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b.

Hantering av utfall av Verksamhetskickoffen
i.

Vad? Verksamhetskickoffen som hölls den 27/2-2017 genererade ett stort negativt resultat. Hur
detta hanteras och huruvida resten av sektionen bör underrättas behöver diskuteras.

ii.

Information:
1.

Vi har intäkter på drygt 5000kr på eventet.

2.

Vi har posten utbildningskvällar för förtroendevalda på 2000kr som skulle kunna
belastas.

3.

Projektfonden skulle vi kunna använda för att täcka upp ifrån.

4.

Det totala negativa resultatet var 10500 kr.

5.

Det lämnar ungefär 6000kr kvar för hur vi ska hantera det negativa resultatet ifall vi
belastar styrelseprojekt och utbildningskvällar.

6.

Vi skulle kunna göra ett budgetavsteg från utbildningskväll för förtroendevalda

7.

Sittningen uppskattades till att ungefär 100 st av 180 aktiva skulle komma. Utifrån det
bokades lokalen. Det upptäcktes att sittningen inte alls tilldrog sig så mycket folk som
det var tänkt. Då försökte vi avbryta sittningen men det var för sent och sittningen var
tvungen att genomföras. Därför försöktes så mycket folk som möjligt att jagas och till
slut kom det 40st sittande. Den överblivna maten togs om hand för att tas tillvara av
Sektionen. Slutligen blev det ett stort negativt resultat.

8.
iii.

På budgetposten styrelseprojekt finns ca 3800kr kvar.

Diskussion:
1.

Förslagsvis tas detta stora negativa resultatet upp på Sektionsmötet för att informera
om vad som har hänt.

2.

Budgetposten utbildningskväll för förtroendevalda är kanske inte så passande för just
detta ändamål.

3.

Det går visst att belasta posten utbildningskväll för förtroendevalda för ändamålet.

4.

1000 kr skulle kunna belasta posten för utbildning av förtroendevalda. Vi bör använda
upp de pengar som finns kvar under styrelseprojekt. Förslagsvis röstar vi om ett
budgetavsteg på 6500kr för att täcka förlusten men samtidigt lämna en liten buffert för
små framtida styrelseprojekt.

5.

Eftersom det gjordes stora insatser för att försöka få upp deltagarantalet när problemet
upptäcktes och att allt gjordes för att försöka minska kostnader och avboka så känns
det här som en bra lösning.

iv.

Resultat:
1.

9.

Ett budgetavsteg på 6500kr görs under posten styrelseprojekt.

Marknadsföring för företag via Facebook
a.

Vad? Vid andra lärosäten finns det en möjlighet för företag att marknadsföra sig gentemot
sektionsmedlemmar via Facebook - något som vi i nuläget ej tillåter, men kan diskuteras.

b.

Information:
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i.

Hemsidan besöks inte i tillräckligt stor utsträckning för att det ska vara intressant för företag.

ii.

Det skulle kanske inte vara reklam för lunchföreläsningar utan mer för reklam av företag i
allmänhet.

iii.

På andra I-sektioner säljs hela marknadsföringslösningar för ett något högre pris än här. Att ha
en facebook-kanal skulle vara ytterligare ett sätt att nå ut till studenter och kunna paketera
reklam.

c.

iv.

Tanken är inte att det skulle vara en kanal för ett visst utskott utan mer som en karriärsida.

v.

Företagssidan på hemsidan är främst mot företag och inte mot studenter.

Diskussion:
i.

Eftersom tanken inte är att det ska vara ett hinder med informationspolicyn så bör sidan tillåtas
eftersom det är en bra och rolig sak.

ii.

Företagssidan skulle inte ägas av ett enskilt utskott utan vara Sektionen i stort och skulle därför
inte bryta mot dagens policy.

iii.

En sådan här sida bör vara reglerad i Informationspolicyn och bör därför införas där innan den
lanseras stort.

d.

Resultat:
i.

Förslagsvis återkommer Extern kontakt med ett förslag på revidering av informationspolicyn till
Sektionsmötet och därefter skapar sidan.

10. Projektavstämning
a.

Vad? En runda där vi undersöker hur långt alla kommit, och hur det går med planering inom sina
Styrelseprojekt för terminen

b. Projekt: Närhet till styrelsen.
i.
c.

Välmående:
i.

d.

Alla bör införa i sina utskott att ha en punkt på dagordningen med styrelsen rapporterar.
Det har skickas ut en doodle angående ett möte med PLI angående välmående.

Diskussion:
i.

Pga. tidsbrist tas denna punkt upp igen vid ett senare möte.

11. Intressekoll för typ av styrelse-event
a.

Vad? Lokal att vara i under det gemensamma styrelse-eventet på LTH behöver spikas. De förslag som
har lyfts inom OK är bland annat: Lophtet, Nation & V-supé. Diskussion kring var vi helst skulle vilja
vara.

b.

Information:
i.

c.

Den 3:e maj kommer det vara ett allmänt evenemang för alla styrelser.

Diskussion:
i.

Helst skulle vi vilja ha sittning på nation eftersom vi slipper att själva städa lokalen då.

12. Övrigt
a.

Val av kvällsmötesansvariga
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i.
b.

Max och Ingrid blir kvällsmötesansvariga.

Intressekoll angående sittning på I-dagen
i.

En del var intresserade

13. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 21 mars, 2017

b.

Kvällsmöte: 20 mars, 2017

_________________________
Christoffer Hansson
Mötessekreterare

_________________________
Charlein Simonsson
Justerare
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