Mötesprotokoll
Stormöte, I-sektionen
Tid: torsdag 20 februari 2014
Plats: Pepparholm, Studiecentrum
Ärenden:
1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa.
2. Val av mötessekreterare
Anne valdes till mötessekreterare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Dagordningen godkändes utan tillägg.
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående stormöte diskuterades PR-grupp och alkoholkultur. PR-gruppen har nu haft
både en pub och en workshop. Alkoholkulturen är inget vi har aktivt gått vidare med,
utan var snarare en viktig diskussion för allas medvetenhet.
5. Utskotten rapporterar
5.1 NGI
Har precis haft Stockholmsresan och detta ska bli en återkommande resa. Resan
utvärderas därför nu för att kunna förbättras ytterligare till nästa år.
5.2 Källaren
Haft samarbeten med andra utskott så som INKA och InUtI på I-pubarna. Vill utveckla
koncept och förbättra verksamheten. Kom på morgondagens I-pub!
5.3 Ordförande Johan
Johan informerade från kåren, framförallt om LTH:s mottagningspolicy och kårens
ställning till denna. Nollningspolicyn innebär bland annat alkoholfri läsvecka 0 fram till
fredag och endast nollning fram till och med läsvecka 2. Kåren var inte delaktiga i att ta
fram denna policy och har därför protesterat mot den. Dialog har förts men LTH:s
ledning har inte backat, därför har kåren tagit fram sin egna policy.
5.4 Prylet
Befinner sig i en fas av utveckling. Jobbar med den nya kollektionen och letar
leverantörer till denna. Nya grejer som de har tagit fram är bland annat pins och
pannband. De uppmanar alla att skicka in idéer om de har några. De planerar även att ha
en tävling där man får skicka in bidrag på design av ett I-phone skal.
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5.5 Ivent
Ivent har precis haft en lyckad Nintendo-turnering. Eftersom Karnevalen tar
upp mycket aktivitetstid i vår kommer de framförallt satsa på lunchaktivteter.
5.6 Phös
Fadderrekrytering och lär känna de nya phösen. Satsar extra mycket på att lära känna Mphös och vill jobba mycket med de under nollningen. Deras inställning till
mottagningspolicyn är att de vill ha en sund inställning men inget förbud.
5.7 SexI
Har börjat kolla på nollningseventen. De har två sittningar kvar på terminen,
baklängessittning läsvecka 1 läsperiod 4 och sångbokssittning som ligger den 8 april.
5.8 Casegruppen
Casegruppen ska hålla i I-case delfinal, och i år går även finalen i Lund. De har hittat ett
samarbetsföretag till delfinalen men letar fortfarande efter ett till finalen.
5.9 PR-gruppen
Har kommit igång med sitt arbete och har som mål att komma ut på så många skolor
som möjligt i Lund och Malmö området innan högskoleansökan stänger. PR-puben var
lyckad och gav en hel del åsikter och förslag. De höll sedan i en PR-workshop, där de
tittade mer konkret på vad man ska lyfta fram. Gruppen rekryterar nästa vecka, och
satsar på att bli totalt runt fem stycken i gruppen.
5.10 Revisorer
Revisorerna granskar sektionens verksamhet och har hittills inte hittat några konstigheter.
5.11 Valberedningen
Valberedningen har haft sina första intervjuer, som de nu utvärderar för att kunna hålla
ännu bättre intervjuer bland de som är kvar.
5.12 SRI
LTH behöver spara pengar och ska göra detta genom att dra in på master kurser. Inanna
informerade om att I-utbildningen har klarat sig ganska lindrigt undan och endast har
behövt ta bort fyra stycken kurser bland de valbara kurserna i specialiseringarna. SRI har
gjort CEQ utvärderingar, och satsar nu på att få fram på en mobilversion av CEQenkäterna så att man ska kunna göra de direkt i mobilen. På morgondagens I-pub
kommer de lotta ut en I-pad mini till någon som fyllt i sina CEQuer.
5.13 LikO
Arbetar just nu mycket med phöset inför nollningen, de andra likabehandlingsombuden
på andra sektionen och kåren.
5.14 Info
Jobbar med nästa nummer av Info, vilket de ska försöka trycka upp fler exemplar av än
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sist eftersom det förra numret tog slut så snabbt. De planerar också inför St
Patricks Day sittningen som går av stapeln den 14 mars.
5.15 Mentorsgruppen
Har nyligen haft adeptträff med det externa mentorsprogrammet, alla som är med träffas
och diskuterar hur det har gått. De håller även på och diskuterar hur de ska starta upp
och utveckla det interna programmet. Utöver detta håller de alltid utkik efter nya
mentorer, och ber alla tipsa om de vet någon som skulle vara lämplig.
5.16 CafI
CafI har tappat några medlemmar, men håller ändå på att planerar inför en storslagen
fika på sektionsmötet.
5.17 InUtI
Imorgon, någon gång efter klockan sex, kommer InUtI släppa destinationen för årets
InUtI-resa. De planerar även faddersamtal med I-sektionens utbytesstudenter. Alexander
bad även att se till att al information från sektionen, särskilt vid olika event, ska ha en
kort engelsk sammanfattning.
5.18 AU
Börsgruppens Londonresa är nu färdigrekryterad. Frans och Filippa jobbar med att
förbättra och optimera alla datasystem som de har inom utskottet.
5.19 AlumnI
Under våren kommer AlumnI hålla i en lunchföreläsning med minst en alumn. De
kommer även hålla i examensfesten för alla femmor.
5.20 INKA
INKA blev lyckat och roligt. Arbetsmarknadsdagen hade rekordmånga företag, 23
stycken, vilket är roligt och visar på att företagen tycker att vi blir mer och mer attraktiva
för år som går. Det innebar också att INKA gick med stor vinst i år. Projektgruppen är
nu i princip klara förutom överlämning som kommer ske till nästa projektledare efter
VT-mötet.
6. Ekonomi
Det går väldigt bra för sektionen. NGI gick 50 000 över budget förra terminen vilket
motsvarar 33 %. Men även resten av sektionen hjälper till och drar åt rätt håll. Jacob
kommer skicka ut utfall för hösten till alla grupper och utskott nästa vecka. Hör av er om
ni undrar något, kassor@isek.se. Han har även tagit fram nya kvittoredovisningsmallar,
för budskapet hur dessa fylls i nedåt i utskott och grupper. Kvittoredovisningar lämnas i
kassörsfacket i styrelserummet. 1 kvitto per lapp företagskortet, de andra så många man
vill så länge det är samma event.

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

2014‐03‐17
www.isek.se

Gjord av: Gustav Säfwenberg, Hanna Karlberg, Erik Lagerberg

7. Utvärdering av informationsflödet
Under sommaren 2013 togs alla utskott och gruppers egna facebooksidor
bort. Bakgrunden till detta var att det under våren 2013 fanns över 20 olika
grupper och sidor som alla spred information om sektionsevenmang, vilket gjorde det
rörigt, svårt att veta var informationen kom ifrån och lätt att information missades.
Hemsidan användes däremot sparsamt och var dåligt uppdaterad. Därför beslutades att
samla all information till hemsidan och till en gemensam sektions-facebooksida.
Riktlinjer för hur information ska spridas skapades, informerades om och lades upp på
hemsidan.
Motivering till förändring var att information skulle hittas lätt. Det är också bra att
hemsidan får mycket trafik vilket gör den aktuell och något som vi kan sälja in till
företag. Det ger även en bättre image mot framtida studenter och ser trevligt ut att
hemsidan är livlig. En annan positiv konsekvens är att det minskar ”like-konkurrens”
mellan grupper och utskott.
När detta infördes var det så klart en del som hade invändningar. Bland annat fick
Phöset ta bort sin facebooksida, men fick istället en nollningssida där de la upp
nollningsrelaterad information vilket fungerade bra. Andra som hade invändningar först
var en faddergrupp och I-bandet som fick ta bort sin sida, men det löste sig även för
dem.
Nu har denna förändring varit implementerad i drygt ett halvår, vilket sades skulle vara
prövoperioden. Därför utvärderades förändringen. Alla var överens om att förändringen
hade varit till det bättre, och att man skulle fortsätta som det varit den senaste terminen.
Det påpekades dock att det är väldigt viktigt att det även i fortsättningen är stor kontroll
av informationsflödet så allt går till enligt riktlinjerna och att ansvariga får en genomgång
av hur informationsspridning ska gå till innan de går på sin ansvarspost. Det diskuterades
även om I-phös 14-sidan skulle vara kvar. Många argument för och emot lades fram,
argument emot var framförallt att det saknades behöv för en sådan sida innan nollningen
då de kan ha en egen nollningssida och att det blir inkonsekvent om någon grupp på
sektionen får ha sin egen sida. Argument för var framförallt att sidan var viktig för
phösen på LTH:s interna kommunikation och att det var viktigt att I-sektionen inte var
enda sektionen på LTH vars phös inte hade en sida. Det påpekades också att phöset till
hälften riktar sig mot sektionen, men också till hälften mot kåren. Eftersom phöset inte
kunde ses som endast en grupp inom I-sektionen utan också en grupp inom kåren,
beslutades att phöset skulle få lov att ha kvar sin sida.
8. Rekrytering
Styrelsen har som mål att göra en utvärdering av rekryteringen, med förslag på
förändringar. Stormötets deltagare delades in i grupper som fick diskutera och svara på
frågor om hur de tyckte att en rekryteringsprocess bör se ut. Diskussionen var livlig och
många intressanta idéer kom fram. Alla grupper antecknade vad de kom fram till och
skickade in detta till Kajsa, som sedan sammanställde resultatet vilket kommer ligga till
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grund för det rekryterings-testamente som styrelsen ska skriva inför nästa års
rekrytering.
9. Nästa möte
Datum för nästa stormöte är ej bestämt ännu, men kommer att hållas någon gång efter
sektionsmötet den 10 april.
10. Mötet avslutas
Mötesordförande Kajsa avslutade mötet precis enligt schema klockan 19.40

Anne Riise Åberg, mötessekreterare
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