Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

2014-10-02

PROTOKOLL
Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi
Tid: torsdag 2 oktober 2014 kl. 17.00
Plats: Pepparholm, Studiecentrum
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare

3.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

4.

Föregående mötesprotokoll
a.

Intern kommunikation
Enkät som sammanställts och nu används i styrelsens arbete

b.

Jobbarpool
Styrelsen tittar vidare på detta för att minska arbetsbelastningen för sektionens aktiva och ge fler
sektionsmedlemmar en chans att hjälpa till

5.

Förtroendevalda rapporterar
a.

Sångarstriden
Sista audition idag, målet har varit att få med så många ettor som möjligt, behöver hjälp med funktioner som
smink, dekor och kör

b.

Likabehandlingsombud
Funktionärsutbildning för styrelsen (eventuellt flera), utvärderar nollningen tillsammans med Phöset, spånar
kring hur de ska presentera sig för ettorna på ett tydligare sätt

c.

AlumnI
Planerar afterwork i Stockholm och Malmö, jobbar med en alumnhelg där alumnerna kommer tillbaka till
Lund och upplever en klassisk lundahelg

d.

Källaren
Planerar årets första I-pub, visionsmöte för att hitta nya idéer att förverkliga under året

e.

Festmästeriet
Planerar inför Masqueradbalen och Julmiddagen
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f.
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SpexI
Premiärspex på nollningstacksittningen!

g.

Ivent
Squash-stegen startar snart, Paintball-eventet sålde slut jättefort. Ivent har nyligen delat upp utskottet i olika
delar. Kommer att hålla ett kulturellt event senare i höst...

h.

Börsgruppen
Planerar Londonresan som nu ligger på höstterminen

i.

NGI
Jobbar med Stockholmsresan, hittar företag, resan ligger någon gång i februari. Letar samarbetspartners till
TIMES

j.

AU
Employer branding och säljutbilning på gång. Styr verksamheten mot mer värdeskapande event för
studenterna, exemeplvis excel i praktiken

k.

Vice AU
Tagit över företagsutskicksansvar från admin

l.

INKA
Fulltaliga sedan förra veckan. Projektledarna har besökt Linköpings motsvarande mässa och fick mycket
inspiration

m. Case
Går mot ett håll där man jobbar mer lektionsbaserat, företag utbildar i case-lösning snarare än tävlingar
n.

Valberedningen
Nomineringen öppnar snart!

o.

Seniors
Bollar idéer med styrelsen. Pratat en del om policys samt vad som bör motioneras in på sektionsmötet

p.

SkyO
Ett första riktigt testamente är på gång, antalet möten med andra skyddsombud har ökat, ångmaskinen (i
m-foajén) är borta!

q.

Image
Satt mål för hösten, tar hjälp av styrelsen. Har planerat in en inspirationsdag för gymnasiestudenter som
kommer befinna sig på LTH, I-sektionen ska synas i samband med detta, kanske i form av case-lösning

r.

Mentorsgruppen
Interna programmet - alla ettor fick en mentor, otroligt bra gensvar! Externt mentorsprogram drar igång i
och med kickoff nästa vecka, 27 mentorspar kommer att delta i programmet

s.

SRI
Försöker framhäva ett hållbarhetsfokus genom utbildningen, omstrukturerar läsperiodsenkäterna som nu
blir digitaliserade!

t.

Phöset
Utvärderar nollningen, skriver testamente, utvärdering utskickad till nollor och phaddrar, har möten med
bl.a. SexI och styrelsen
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u.
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CafI
Börjat planera för en första brunch samt tentafika!

v.

Prylet
Att få klart iPhone-skalen som har dröjt är prio 1. Vill ta vara på sektionsmedlemmarnas idéer, samt
färdigställa sportkollektionen

w. Revisorerna
Börjar med revision av bokföringen snart
x.

Info
Måna om att sektionen ska veta vad Info har att erbjuda. Gör layout tillsammans med INKA. Har skapat en
ny funktion på hemsidan där man kan önska designjobb! Fortsätter arbeta med I-sektionens grafiska profil.
Årets första I-type är på gång!

y.

Ordförande
Planering inför I-konferensen i Luleå. Accessen till M-huset har varit illa ute. Ny masterutbildning på gång!

z.

Administrativt ansvarig
Nyhetsbrevet har fått en ny design och ett internationellt nyhetsbrev skickas nu till sektionens
utbytesstudenter, detta leder till att man när man skickar in inlägg till nyhetsbrevet även ska skriva en
sammanfattning på engelska

aa. Inuti
Jobbar med internationaliseringen av sektionen, utbytesstudenterna har kommit in i sektionslivet på ett bra
sätt och två utbytesstudenter är nu med i utskott på sektionen. Planerar för TIMES som kommer att hållas i
november/december
bb. Entreprenörsskapsgruppen
Gruppen är i uppstartsfasen. Kommer troligtvis att hålla i ett event senare i höst

6.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
Nollningen är ännu i utredningsstadiet med kvitton och utgifter med företagskorten som ej är färdigställda

b.

Budgetrevidering
Boka tider med Olle för att revidera sin utskotts- eller gruppsbudget inför höstterminsmötet, kommer
utkomma med en doodle när det närmar sig

c.

FAQ
En sammanställning av de frågor som oftast ställs till kassören, finns på isek.se
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Information
a.

Hemsidan
Johanna, Info-ordförande, informerar om hur man använder våra sektionskalendrar, hemsidan
Styrelsepersonen på facebook är borttagen vilket gör att man inte kan gå ut i klassgrupper och styrelsen
funderar på ett sätt att lösa problemet. Sektionen har nu ett instagramkonto (isektionen_lth) - så använd det!

b.

Studiecirklar
Louise kommer inom kort att skicka ett mail till ansvar@isek.se med en länk till formulär där alla fyller i
vilka som kommer vara cirkelledare (formuläret fylls i senast den 9/10)

8.

Diskussionspunkt 1: Öka intresset för sektionsmötena
a.

b.

Mål
i.

Högre närvaro och ökat intresse för sektionsmötena

ii.

Styrelsen får inputs på hur planeringen och marknadsföringen av nästa sektionsmöte ska gå till

iii.

Ändrad inställning till sektionsmötena, att gå ses som självklart

Slutsats
Vi diskuterade frågan två och två som vi satt, för att därefter ha en längre diskussion i storgrupp där alla
kunde möta varandras förslag. Diskussionen resulterade i många bra tankar, både kring mötes utformning i
stort samt med mycket konkreta, roliga idéer. Styrelsen kommer att ta detta med sig i planeringen av nästa
sektionsmöte: HT-mötet. Det kommer troligtvis att tillsättas en projektgrupp som ser över vilka
förändringar som kan göras!

9.

Diskussionspunkt 2: Tack till aktiva (Kopplat till mål: Engagemang)
a.

Mål
i.

Ge ett så bra tack till våra aktiva som möjligt. De aktiva ska uppleva samma värde i förhållande till
vad som läggs i tid och pengar

ii.

Få tankar och idéer kring nuvarande tackevent, huruvida de uppskattas, om en förändring är
välkommen

iii.
b.

Om en förändring önskas – få förslag på andra idéer

Slutsats
Vi diskuterade i smågrupper, mycket kring just huruvida det nuvarande tacket till aktiva skapar önskvärt med
värde för de som tackas. Tankarna var många och slutsatsen var att vi bör se över en eventuell förändring av
det tack som ges nu. Styrelsen kommer att ta detta vidare i form av en projektgrupp.

10. Nästa möte: Kommer att hållas i läsperiod 2

11. Mötet avslutas: Vice ordförande avslutar mötet klockan 19.36

Louise Lyckvik, sekreterare
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