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PROTOKOLL
Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi
Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00
Plats: Hollywood, Kårhuset
Ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
4. Föregående mötesprotokoll
a. Höstterminsmötet
Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.
Sektionsmötet förnyades på många sätt, bland annat så marknadsfördes det på ett nytt sätt.
Dessutom var det två spex för att bryta av i mötet samt att det erbjöds mer mat än tidigare.
b. Tack till aktiva
Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Det
resulterade bland annat i blandade utskott och grupper på förfest och sittning. Enligt ett
formulär utskickat till ansvar var de allra flesta nöjda med förändringen.
5. Förtroendevalda rapporterar
a. Ivent
Summerar terminen imorgon 12/12 med ett luciatåg. Utvärderat sin nya struktur och
sammanställer för fullt. Tre träningstider i veckan är numera inlagt i budgeten. Mycket på
gång i vår!
b. Info
Julkalendern lyckad och årsboken på gång, hade I-type-släpp i föregående vecka. Arbetar med
överlämningar av ordföranden samt poster inom utskottet. Samarbetar med INKA och
tillverkar deras katalog. Jobbar vidare med I-sektionens grafiska profil.
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c. Valberedningen
Vilar efter en intensiv period. Överlämning som bland annat fokuserar på att det blev många
sena avbokningar och hur detta kan undvikas. Påminner om att när de skickar ut att de
förtroendevalda ska komma med postbeskrivningar som underlag för intervjuer så får man
hemsk gärna svara!
d. Sångarstriden
Skriver testamente och hoppas på två sångarstridsförmän (vilket motionerades på
höstterminsmötet) att lämna över till.
e. Prylet
Utvärderar året och slutför projekt. Sportkollektionen bestämd och iPhone-skalet på väg.
f.

Revisorerna
Jobbar på, kontrollerar bokföringen. Sitter med på Styrelsens möten.

g. AU
Avslutar höstens projekt, bland annat förbättra sin professionalitet.
h. SexI
Anordnat Julmiddagen, planerar för en Sångbokssittning i vår. En första överlämning av
Festmästarrollen. Jobbar med ett samarbete med Linköping där de bjuder in till en helg i
Linköping i vår. Allt ska vara bokat innan jul.
i.

CafI
Planerar för vårens event, bland annat en brunch.

j.

INKA
Uppdaterat hemsidan, har öppnat värdansökan och är väldigt taggade på att hålla en mässa!

k. Casegruppen
Kvittoredovisar och avslutar höstterminen. Söker efter företag till I-Case.
l.

SRI
Jobbar med ett hållbarhetsfokus och vill integrera etik i utbildningen, vilket är ett mycket
långsiktigt mål. Till våren vill SRI hålla i en Excel-utbildning och tar gärna in inputs från de
andra utskotten om de känner att de har något att tillföra i form av tips eller samarbete!

m. Phös
Överlämning till det nya Överphöset och så småningom Phöset. Tackar för all hjälp under
nollningen!
n. LikO
Överlämning och fortsätter jobba med ett projekt på kåren. Nollningsrelaterat arbete till
våren.
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o. NGI
Jobbar för fullt med Stockholmsresan. Skickar ut terminsutskick till företagen (ett steg i att bli
proffsigare).
p. InUtI
Biljettsläpp till InUtI-resan imorgon 12/12. Tydligare ansvarsfördelning i gruppen ska
undersökas och etableras till våren.
q. SkyO
Kollegiemöte igår, pratade mycket om hur posten ska definieras. Kåren har formulerat en
postbeskrivning.
r. Image
Visionskväll på måndag, ska förverkliga många av sina idéer under våren. Till en början
kommer gruppen rikta in sig på gymnasiestudenter men på sikt även näringslivet och
allmänheten.
s. Seniors
Arbetet med Styrelsen ska ses över och gruppen rekryterar för fullt inför våren.
t.

Källaren
Tar jullov men håller I-pub i samband med INKA samt vinterbanketten kort därefter.

u. Admin
Jobbat mycket med de nygamla konceptet för Höstterminsmötet. Skickar nyhetsbrevet på
engelska och ska utvärdera hur stor skillnad detta gör samt hur de internationella utskicken
kan optimeras.
v. Styrelsen
Utvärderar föjande: talk shows, målarbete, HT-mötet, Seniors, valberedningens
förutsättningar angående HT-mötet. Inför nästa termin: få med de nya vad gäller målarbete
men även få in dem i gruppen! På ett nationellt plan arbetar Styrelsen med I-andan, branding,
vill stötta Phöset i vår! Sektionens ekonomi ska komma till nytta. Nationellt plan så jobbar vi
med Branding samt jämlikhet samt sprida I-andan.
w. Ordförande
Formulerar en handlingplan för access med de andra sektionerna, fokuserar på
I-Sverige-samarbetet, arbetar med att försöka fixa en sexa-lokal är på agendan.
x. AlumnI
Inspirationsföresläsning med äldre studenter, ska utvärderas med ett enkät. Ska hålla en
“Alumnhelg” i vår, - ett nytt event där alumner kommer till Lund och återupplever
studentlivet bland annat genom att gå på sittning.
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6. Ekonomi
a. Milersättning bil
Gäller då man använder en annan bil än Rulle i sektionens tjänst. Mall finns i ekonomipärmen
i styr, använd den!
b. FAQ - uppdaterad
Skickas ut efter jul.
c. Möten med nya förtroendevalda efter jul
Kassör Olle vill skapa en större ekonomisk medvetenhet hos sektionens utskott och grupper.
Utskottsordförandena sätter sin budget själva med stöd av Olle, inte tvärtom.
d. Budgetarbete
Till de som går av: Ta med en ekonomipunkt i era testamenten, så att även detta blir en del av
överlämningen.
7. Information
a. I-konferensen
i.

Klapp på axeln: Styrelsen insåg på konferensen det I-sektionen gör i Lund är väldigt
bra trots att vi är relativt unga jämfört med de andra lärosätena.

ii.

Post- och ämnesspecifika diskussioner: givande och mycket att lära från andra. Vi
kunde även lära ut och få synpunkter på vårt arbete.

iii.

Konkreta projekt: konferensen i Lund (fick mycket idéer inför konferensen HT15),
gemensam brandning, jämlikhetsprojekt, I-stämman (en eller flera dagar med bland
annat inspirationsföreläsningar och workshops där alla nuvarande och
alumnstudenter är välkomna).

b. Angående tack-sittningen: Se punkt 4. b.
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8. Diskussionspunkt 1: Ett nytt utskott, “ArkivI”
a. Bakgrund: Det har flertalet gånger, i olika sammanhang, kommit på tal att sektionen är i behov av någon
som kan ansvara för bland annat våra lokaler, inventarier samt arkivera sektionens alla dokument. Under
konferensen framkom det att alla andra lärosäten har något liknande husansvarig och ibland en hel grupp.
Därför skulle vi nu vilja ta upp huruvida detta är ett koncept som skulle kunna passa på vår sektion.
b. Vi diskuterade frågan i grupper om 2-3 personer som vi satt, för att därefter ha en längre
diskussion i storgrupp. Diskussionen resulterade i många bra tankar, bland annat att “ArkivI”
kan ligga under/utvidgas från/samarbeta med Prylet och SkyO. Vad gäller arkiveringsdelen
skulle samarbete kunna ske med Info. “ArkivI” bör också tas upp i samband med
utvärderingen av styrelsens storlek och sammansättning som kommer ske i vår. Detta beror
på att det är en möjlighet att ArkivI på sikt blir en Styrelsepost och om inte annat kommer
den ansvarige/utskottet att ha en nära kontakt med Styrelsen. De förtroendevalda är enade
om att det verkligen finns ett behov av en eller flera ansvariga för sektionens lokaler,
inventarier samt arkivering.
9. Diskussionspunkt 2: Internationalisering av sektionen
a. Bakgrund: Hösten 2015 så kommer ett nytt internationellt masterprogram att starta på LTH, och det har
beslutats att dess studenter kommer att tillhöra I-sektionen. Detta är en möjlighet för oss att utveckla vår
internationella verksamhet på sektionen ännu mer. Vi vill därför, ur olika synvinklar, diskutera hur detta
kan göras på bästa sätt och hur vi som sektion ställer oss till internationalisering av verksamheten och
nollningen.
b. Vi diskuterade frågan i grupper om 4-5 personer, för att därefter diskutera i storgrupp. De
förtroendevalda var eniga om att de nya masterstudenterna samt utbytesstudenterna ska
inkluderas i nollningen men på ett eget sätt, exempelvis bör det kanske heta “mottagning”
istället för nollning. För att veta vad som efterfrågas bör man förslagsvis fråga de
utbytesstudenter som redan är här, masterstudenter på andra sektioner och på sikt även
I-masterstudenterna själva! I dagsläget kan man också fråga sektioner eller organisationer som
redan har delar eller hela sin verksamhet på engelska vad de har för råd inför en möjlig
övergång. Exempelvis kan man kontakta Linköpings I-sektion som i dagsläget har en hel del
internationella utbytesstudenter. Sektionens utskott och grupper bör redan nu börja fundera
på om de har möjlighet att engagera (fler) internationella studenter framöver!
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10. Nästa möte: LP3 2015
11. Mötet avslutas: Vice ordförande Hedda avslutar mötet klockan 20.02.
12. Action points
a. Samtliga: Inte glömma att på förfrågan av valberedningen skicka in postbeskrivningar som underlag
för intervjuer när valberedningen ber om det.
b. Samtliga: Till våren vill SRI hålla i en Excel-utbildning och tar gärna in inputs från de andra
utskotten om de känner att de har något att tillföra i form av tips eller samarbete!
c. De som går av efter jul: Ta med en ekonomipunkt i era testamenten, så att även detta blir en
del av överlämningen.
d. Styrelsen: “ArkivI” bör tas upp i samband med utvärderingen av styrelsens storlek och
sammansättning som kommer ske i vår.
e. Utskotts-/gruppordförande: Redan nu börja fundera över om ert utskott/er grupp har
möjlighet att engagera (fler) internationella studenter framöver!

Louise Lyckvik, sekreterare

Sektionen för Industriell ekonomi
Ole Römers väg 1 (Box: 118)
221 00, Lund

2014-12-11
www.isek.se
Sida 6 av 6

