Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-04-04

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-04-04, 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),
Claudio Gandra (Kommunikation), Charlein Simonsson (Utbildning), Karl Olsson (Event), Ludvig Dietmann (Extern
Kontakt), Alexandra Antgren (Socialt), Simon Janzon (Revisor), Mats Hallström (Revisor), Klara Olli (Kårkontakt),
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

Christoffer Hansson väljs till mötessekreterare.

Val av justerare
a.

5.

Anton Lundqvist väljs till mötesordförande.

Karl Olsson väljs till justerare.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
a.

Tillägg av en punkt c under ekonomi angående per-capsulum beslut för äskning angående KIVA

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar
a.

Imorgon är det temasläpp på kåren

b. Det har valts en ny ordförande och andra heltidarposter på kåren
c.
8.

Fyllnadsval av poster har öppnats på kåren tillsammans med andra roliga poster

Gruppansvariga rapporterar
a.

Event
i.

Det planeras mycket inför nollningen
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ii.

Jubileum arbetar inför Jubiléet och planerar att köpa en ny brandsäker flagga att hänga upp i
AF-borgen.

iii.

Det strular med datum för slaget om Lund.

b. Kommunikation

c.

i.

Prylet har haft en kick-off-resa

ii.

Prylet ska launcha en webshop i samband med jubiléet.

iii.

Företagssidan blev hackad för några veckor sen men det är ordnat nu.

iv.

Jubileums-I-type är snart klar för design att arbeta med.

Socialt
i.

För att få mer tjejer till tjejträningen har V-sektionen bjudits in.

ii.

InUtI utvärderar destination x.

d. Extern Kontakt
i.
e.

Image ska anordna I-dagen i veckan.

Utbildning
i.

Innovation hade ett event igår där många uteblev, kanske ska införa ett system för att få rätsida
på detta.

ii.
9.

Imorgon är det utbildningsworkshop och AW.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
i.

Budgetgenomgång under heldagsmöte 11/4
1.

Se till att kolla igenom hela budgeten inför mötet så att diskussionen ska gå smidigt.

2.

Skriv ner de tankar ni har på olika poster.

3.

Titta i dokumentet “budget arbetsdokument 17/18”.

b. Godkänd äskning JämnI - Elin Nycander, AlumnI (bilaga 1)
i.

Presidiet har godkänt en äskning á 150 kr från jämställdhetsprojektet för att trycka material inför
I-puben. Pengarna tas ur projektfonden.

c.

Äskning angående donation till Kiva - Max Parkosidis, kassör (bilaga 2)
i.

Vad? Under tidigare I-konferens har det beslutats om att alla sektioner i I-Sverige ska donera
200kr var till välgörenhetsorganisationen KIVa. Detta ska göras till I-konferensen VT-17. Dock
har den tidigare styrelsen ej budgeterat för detta och därför måste summan äskas för.

ii.

iii.

Diskussion:
1.

Vi har som Sektion åtagit oss att göra detta.

2.

Eftersom de andra lärosätena gör så ska vi självklart också göra det.

Resultat:
1.

Äskningen på 2000kr godkändes och tas ur projektfonden.

10. Inför I-forum
a.

Vad? Under eftermiddagen tisdag 4/4 är det dags för I-forum. En kort genomgång av vad som gäller och
förväntas av styrelsen erfordras.
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b.

Diskussion:
i.

Det finns ingen förväntad närvaro av styrelsen men alla ska gärna komma dit.

11. Uppsamling från I-Torg
a.

Vad? På lunchen 3:e april var det I-torg, hur vill vi ta vidare den input vi har fått?

b.

Diskussion:
i.

Många personer var intresserade av att få en statyett som tack för sitt engagemang. Kanske ska
vi utreda huruvida det ska införas någon ny forma av tack, exempelvis förtjänstmedaljer.

c.

ii.

M-sektionen ger medaljer till alla aktiva som kan uppdateras utefter mängd engagemang osv.

iii.

Det är en intressant idé som borde utredas vidare inför vårterminsmötet.

iv.

Det faller inom ramen för studentikos stämning.

v.

Personer som redan har suttit ska kunna ha möjlighet att köpa en medalj i efterkott.

Resultat:
i.

Karl Olsson skapar ett underlag för en proposition till VT-mötet

12. Uppsamling från I-konferensen
a.

Vad? Vi har varit på konferens i Luleå i helgen. Vad vill vi ta vidare från denna?

b. Diskussion:
i.

Christoffer och Charlein som satt i gruppen med åsiktsprogrammet kommer att ta vidare den
diskussionen till styrelsen.

ii.

Åsiktsprogrammet kommer även att ta fram ett arbetsschema för hur ett I-Sverige åsiktsprogram
ska göras och återkomma senare med hur det tas vidare.

iii.

I morgondagens work shop med PLI kommer slutsatser från diskussionen angående välmående
att tas upp.

iv.

Diskussionen angående alkoholkultur mynnade ut i en punktlista med både förebyggande
åtgärder samt saker att tänka på under evenemangen. Hur den ska spridas på Sektionen ska tas
vidare.

v.

Välmående borde diskuteras mer och kommer därför lyftas under I-forum.

vi.

Långsiktigt sparande fick mycket input till sitt åliggande och kommer att ta med det i sitt arbete.

13. Övrigt
a.

Städansvariga: Karl och Lundis.

b. Ifall ni inte har attendat Sektionsstyrelsesittningen så gör det!
c.

Idag är sista dagen att anmäla sig till tacksittningen.

d. MaskinerI:et är bokat inför VT-mötet så det behöver lösas.
e.

Revisorerna imponeras över tidsprecisionen på mötets avslut

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 11:e april
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b. Kvällsmöte: 5:e april
15. Mötet avslutas

Välkomna!
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