Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-04-25

PROTOKOLL
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-04-25, 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), Mats Hallström (Revisor), Simon Janzon (Revisor), Klara Olli (Kårkontakt), August
Asplund(LikO), Isabelle Nilsson(LikO)

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.

Alexandra Antgren väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar
a.

Kåren håller på med en verksamhetsplan för nollningen med utgångspunkt från ett långt perspektiv. Den
ska svaras på så snart som möjligt, gärna inom de närmaste två veckorna.

b. Den här veckan är sista veckan att söka till heltidarposter.
c.
8.

Det är “speak-up days” den här veckan vilket innebär att kåren tar input över hela campus.

Grupper rapporterar
a.

Event
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i.

Det blir inget slaget om Lund i år pga. för späckat schema.

b. Extern Kontakt
i.
c.

Intet nytt under solen.

Aktivitet
i.

Det planeras mycket kul under jubileum.

ii.

Det blev pengar över från Destination X och det planeras att ha eventuellt en sittning eller
någon annan aktivitet för att ge tillbaka till de som närvarande under resan.

d. Utbildning

9.

i.

“Det rullar på”

ii.

I-case challenge

Kommunikation
a.

Jubileumskollektionen är i produktion.

b. Jubileums I-type har gått till tryckeri.
10. Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
i.

Izettles är tillbaka. Kassören hade lånat ut de och glömt bort det.

b. Äskning gällande föreläsning om jämställdhet i arbetslivet - August Asplund (Bilaga 1)
i.

Vad? En äskning har inkommit gällande en gästföreläsning som en del i JämnI:s projekt
“Karriär och jämställdhet”.

ii.

Information:
1.

En äskning för samma evenemang har gått till JäML, jämlikhetsutskottet på kåren.
Tanken är att om äskningen inte går igenom så ska Sektionen stå för kostnaden istället.

2.

JäML:s möte ligger inte förrän i början på maj och det hade varit önskvärt att kunna
höra av sig till företaget innan dess och ge besked.

3.

Elin Nycander har kollat runt med väldigt många olika typer av föreläsare och företag
och kommit fram till att detta är det bästa alternativet.

4.

JäML har kommit fram till att de ska anordna evenemang som syftar till hur
jämställdhet i arbetslivet ska arbetas med.

5.

Föreläsningen är planerad enligt “Inspirationsföreläsning om jämställdhet i
näringslivet” som hittas på: http://www.allbright.se/anlitaoss/

6.
iii.

Äskningen avser 12000kr + moms och resekostnader

Diskussion:
1.

Det blir en konstig äskning iom att den godkänns med hänsyn till utfallet av en annan
äskning.

2.

Vi borde rösta om äskningen nu eftersom det är kort om tid och besked bör ges till
Allbright.

3.

Tidspressen är relevant men bör inte avgöra hur utfallet av äskningen blir.
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4.

Frågan är om det verkligen kommer 100 personer till ett event nu när kalendern ser ut
som den gör.

iv.

5.

I-dags äskningen godkändes under liknande omständigheter.

6.

Det är ett bra och roligt evenemang som kan ge ett värde för många.

Resultat:
1.

Äskningen godkänns och pengarna tas ur projektfonden under förutsättning att JäML
inte godkänner äskningen samt att en stor pr-insats görs för att locka så många som
möjligt.

11. Styrelsens jubileumsvecka (Bilaga 2)
a.

Vad? Jubileumsgruppen gillade våra förslag på grejer som vi ville genomföra inför jubileumsveckan.
Utdelning av ansvar och vem som vill dra i vad.

b.

Ansvarsområden:
i.

Flaghissning: Lundis och Claudio

ii.

Slipslunch vid sjönsjön: Lundis och Alexandra

iii.

Födelsedagstårta: Charlein, Karl, Ingrid (Ludde)

iv.

Utställning I-Sektionens historia: Christoffer, Karl, Claudio, Ingrid och Ludde

v.

Måla om “Burken”: Karl, Ingrid och Christoffer

vi.

Förmingel jubileumsbalen för andra styrelser: Claudio, Ludde och Alexandra

vii.

Kommunikation: Claudio

viii.

Spexuppdatering: Outfitsen kommer att inte att bli av. Filmen hinner bli klar. Deadline för
klart spex: Tackresan. Karl, Claudio och Ludde.

12. Avstämning tackresa
a.

Vad? Tiden närmar sig för vårterminens tackresa med stormsteg. Därför behövs en avstämning för att se
att allt är under kontroll med allas ansvarsområden.

b. Bussarna är bokade från Bergkvara.
c.

Ekonomin bör redas ut. Detta gör lunch-, sittnings, buss- och boendegängen.

13. Övrigt
a.

Ansvariga kvällsmöte
i.

Christoffer och Claudio sätter kvällsordning

b. Förberedelsemöte inför VT-mötet i eftermiddag
i.
c.

kl 15 är det eftermiddagsmöte angående VT-mötet

Städansvariga: Max & Karl

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 2/5

b. Kvällsmöte: 2/5
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15. Mötet avslutas

_________________________
Christoffer Hansson
Mötessekreterare

_________________________
Alexandra Antgren
Justerare
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