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PROTOKOLL
Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi
Tid: 2015-03-03 kl. 17.00
Plats: Pepparholm
Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum.
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande: Hedda Nilsson väljs till mötesordförande.

3.

Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare.

4.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

5.

Föregående mötesprotokoll
a. Arkiwi
i.
Seniors arbetar just nu med detta tillsammans med bland annat Clara (Info) och Pontus (tidigare
Prylet).
b. Internationalisering
i.
InutI drar i mottagandet av de nya masterstudenterna samt de “vanliga” utbytesstudenterna under
nollningen. Haft möte med Andreas Norrman angående detta. Även TLTH har en hel del
mottagning för utbytesstudenterna och Dani har varit i kontakt med de på kåren.

6.

Förtroendevalda rapporterar
a. Styrelsen
Har satt upp övergripande mål för vårterminen; miljö, optimering av utbildningen, ordning och reda,
sektionskänsla och I:are för samhället. Planerar för Tackresan och konceptet kommer att förändras något.
Kollar på styrelsens sammansättning tillsammans med Seniors. Haft skiphten och Tour de Styr.
b. Ordförande
Försöker hitta en sexalokal (utvärdering av Lophtet), kontinuerlig kontakt med Seniors, målarbete
c. AU
Arbetar med Podio för att förbättra utskottets arbete, jobbar med att få ännu bättre sammanhållning inom
AU.
d. Case
Vill skapa en caseportal, planerar för I-case, kommer preliminärt utlysa en case-intervjupool.
e. BGI
Stockholmsresan förra veckan var mycket lyckad och nu utvärderas resan.
f. INKA
Utvärderar mässan.
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g.

Phøset
Phadderintervjuer senaste veckorna, utvärderar detta. Har ett preliminärt schema för nollningen och temat
är spikat sedan länge. Ska ha uppdragskickoff, preliminärt med M-sektionen och det samarbetet fungerar
bra. Många av utskotten hjälper gärna till under nollningen vilket är väldigt roligt! Tar gärna emot förslag
och idéer.
h. AlumnI
Planerar för Examensbanketten och Alumnhelgen. Utvärderar det nya systemet med klassambassadörer. Ska
ha middag med mentorsgruppen för att förbättra samarbetet.
i. SexI
Nollningsarbetet har börjat (kontakt med Phøset), jobbar med sin sammanhållning mellan undergrupperna.
Ser över sin budget för nästa år.
j. SRI
Excelutbildning i två delar i vår. Utvärderar alla specialiseringar och ska skriva rapporter angående detta. Vill
bli bättre på att förmedla sitt arbete till resten av sektionen. Haft CEQ-möten vilket gått bra.
k. NGI
Har en ny struktur i gruppen med ansvarsområden. Haft Stockholmsresan och utvärderar nu denna.
Fokuserar på nollningen (bokar in företag).
l. CafI
Har rekryterat och planerar inför sektionsmötet. Jobbar på att synliggöra CafI.
m. Prylet
Planerar just nu för släpp av sportkollektionen som kommer ske om cirka två månader. Ska fotografera
inför detta och släppa den i form av två event (försäljning i M-foajén och på en I-pub). Det ska bli lättare att
hämta saker från Prylet. Designar inför nästa kollektion, preliminärt släpp 2016 (framförhållning!).
n. Revisorerna
Reviderar och har effektivisera sitt arbete.
o. Image
LTH har hört av sig och vill att studenter ska få “skugga” I:are (gå med en student en skoldag). Har
marknadsfört LTH:s “Hemvändarprojekt” mot I-sektionens medlemmar. Vill göra branding-filmer till
hemsidan för att marknadsföra oss mot gymnasieelever. Vill bjuda in studenter från Tekniksprånget till
I-sektionen i vår.
p. InUtI
Håller på att starta en facebookgrupp med I-sektionens utbytesstudenter för att kunna nå ut med
information och bjuda in dem till event. Jobbar för fullt med InUtI-resan. Utvärderar ESTIEM-styrelsens
besök i Lund. Vill ordna ett event anknutet till ESTIEM i samband med valborg.
q. Sångarstriden
Budgetmöte med Olle, Sångarstriden ska kanske få ett märke och budgeten läggs så att de som är med ska
kunna “hänga” mer.
r. Info
Håller på med ett nytt nr av I-type samt med Årsboken. St Patrick’s-sittning i mars. Har börjat med
nolle-I-type tillsammans med Phøset. Vill erbjuda hela sektionen att ta CV-bilder.
s. LikO
Fokuserar på nollningen och sitter med på möten med Phøset. Vill ha en utbildning med de blivande
phaddrarna. Jobbar på att synliggöra LikO.
t. Seniors
Jobbar med olika projekt, bland annat standardiserad rekrytering till de olika utskotten och grupperna,
prissättning mot företag, uthyrningsmall, Arkiwi och Styrelsens sammansättning. Om någon vill ha hjälp,
stöd eller veta “hur någonting gjordes förr” - hör av er till Seniors!
u. Innovation
Gruppen har som mål att främja entreprenörsskap på I-sektionen. Är totalt 8 personer i utskottet just nu,
har gjort en verksamhetsplan och minglat med företag, kårer med mera. Har haft två event och har fler i sin
pipeline. Uppmanar alla att höra av sig med idéer eller tankar!
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v.

FestI
Jobbat internt med den nya strukturen och har jobbat med att förbättra spridningen av sina events.
Småstartat med Sångbok som kommer äga rum den 12 maj. Slaget om Lund 23 maj. Utsett en projektgrupp
för Tandem. Börjat använda KeyFlow för anmälning till event och ser över möjligheten att swisha direkt till
sektionen tillsammans med Olle.
w. SpexI
Fokuserat på Talangsittningen vilket blev en succé! Blickar fram emot nollningen och funderar över hur de
vill synas på sittningar framöver. Karl Björk är kapellmästare i I-bandet.
x. Källaren
Haft INKA-pub och Vinterbanketten, är väldigt nöjda med båda eventen. Planerar för I-pub nästa
läsperiod. Ska hålla whiskey-provning i vår.
y. Admin
Det internationella nyhetsbrevet skickas numera “vid behov” till I-sektionens utbytesstudenter. Skriv gärna
engelska inlägg och skicka till mig så skickar jag dem vidare så fort som möjligt! Studiecirklarna är i full gång
och är nu budgeterade att dra in 20 000 kr varje termin.
z. Vice
Varit på husstyrelsemöte och husmöte och försökt fixa nya lokaler till sektionen. Husstyrelsen är positiva till
renoveringen av M-café och vill veta vad vi har i åtanke. Hedda vill få in alla visioner och kommer dela dessa
med de förtroendevalda.
7.

Ekonomi
a. Nulägesrapport
Det går bra för sektionen, likviditeten är god (mycket p.g.a. inbetalningar för InUtI-resan). Sektionen
kommer gå ungefär +100 000 kr. Olle håller på med läggande av budgeten och träffar därför sektionens
ekonomiskt ansvariga i grupper och utskott. Kommer likt föregående termin hålla en ekonomikväll inför
vårterminsmötet för de som är intresserade.
b. Nyheter
i.
Styrelsen har beslutat att placera 150 000 kr till fast ränta under tre månader.
ii.
Sektionen har fått två nya kort vilket innebär att de som använder sektionskorten måste
kvittoredovisa veckovis (gör det direkt!). Privata utlägg fungerar som tidigare.

8.

Från I-FORUM: Samarbete med M-sektionen
a. Information om vad som diskuterades under I-forum
i.
Stort tack till projektgruppen!
ii.
Sammanställning av denna diskussion (från I-forum) kommer att komma upp på hemsidan.
iii.
Huvudämnen: sektionsekonomi, sektionsengagemang och samarbete med M-sektionen.

9.

Från I-FORUM: Sektionsekonomi
a. Information om vad som togs upp på I-forum och kort hur tankarna gick
i.
Bakgrund
1. Vad ska vi göra med vårt vinstöverskott?
Använda pengarna nu (kortsiktig medlemsnytta)/spara (långsiktigt).
ii.
Konkreta punkter som kom upp:
1. “Sluta dumsnåla” - skapa en likviditetsbuffert (Olle kollar på detta tillsammans med
Seniors).
2. Projekt som redan är igång: renovering av lokaler.
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Förslag att diskutera
i.
Bilfrågan
1. Nuläget: utvärdering av bilpool.
a. Skulle kräva en hel del omfattande jobb och ingen är tyvärr villig att dra i detta.
b. Vill någon gå vidare med detta är det fritt fram!
c. Förslag: Täck vårt tidigaste behov (nollningen) genom leasing av bil under
augusti och september. SexI och Phøset kollar för tillfället på detta.
ii.
Outsourca hemsidan
1. Hög prioritet enligt många.
2. Behovet finns av att hjälpa Info som saknar tid och även kunskap.
3. Hemsidan tar i dagsläget väldigt mycket tid att administrera för Info.
4. Viktigt att en möjlig outsourcing sker så att hemsidan blir lätt(-are) för de
förtroendevalda att använda samt är lätt att ändra.
iii.
Husfond
1. Inte så hög prioritet.
iv.
Internt hemvändarprogram
1. Skulle finansiera hemresa.
2. Inget akut behov på grund av det redan existerande hemvändarprogrammet som LTH
håller i.
v.
Egenfinansierade studiekvällar
1. LTH drar ner på antalet övningar, detta skulle motverka denna trend.
2. Det är en liten investering rent ekonomiskt i förhållande till om man kan få studenter att
stanna på I och må bättre.
3. Bra marknadsföring att visa att sektionen tagit tag i nedskärningarna genom att hålla egna
studiekvällar.
4. Dock är de övningar som i dagsläget finansieras av LTH inte så välbesökta vilket talar
emot att intresset finns.
5. Skulle kunna bidra till att minska stressen genom att öppna upp för studier på kvällstid
med övningsledare på plats.
6. Detta förslag anses ge mycket värde per krona i förhållande till andra förslag.
7. Samtliga närvarande på stormötet skulle kunna tänka sig att vara med i ett rullande
schema med utskott och grupper som ska laga mat på studiekvällar.
8. SRI skulle kunna vara samordnande för studiekvällarna.
vi.
Sänk priset på Prylets kläder
1. Känns inte som något akut behov.
2. Skulle kunna subventionera kläder för att få bättre material till samma pris.
3. Köpa en tröja till alla nollor?
4. Subventionera ouverallerna?
5. Känns mer kortsiktigt än andra förslag. Är troligtvis det första som kommer att höjas
igen om det om ett tag går sämre för sektionen.
vii.
Inventarier
1. Underlätta för sektionsmedlemmarna i sitt sektionsengagemang genom att köpa in sådant
som ofta lånas ut av “privatpersoner”, exempelvis stavmixer.
2. Köpa in saker tillsammans med M-sektionen halverar kostnaden.
3. Idé: “Uppsamlings-äsknings-omgång” där alla utskott och grupper uppmanas äska till
inköp och man därmed kan prioritera mellan olika äskningar (man ska inte ha en nackdel
om man skickar in äskningen direkt efter ett större inköp).
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Mer pengar till att hålla utbildningar
1. Bra tillfälle att söka spons (företagen är måna om att vi ska vara bra på exempelvis
Excel).
2. NGI skulle kunna deala med företag som kommer och utbildar oss i gengäld mot att de
får träffa oss/hålla en lunchföreläsning.
3. Påminnelse: Äska ur internutbildningspotten som finns sedan årsskiftet!
Övrigt
1. Höja kvaliteten på sektionsevenemang rent generellt (exempelvis sälja I-burgaren
billigare).
2. Höja kvaliteten på sektionen rent generellt hoppas Styrelsen kunna göra även om man
bestämmer sig för att satsa på ett eller flera av de övriga alternativen.

10. Från I-FORUM: Sektionsengagemang
a. Kort sammanfattning av vad som kom upp under I-forum
i.
Det måste bli lättare att byta mellan utskott - inte vara något “dåligt”.
ii.
Utskotten bör arbeta med att skapa fler platser inom sig, utvidga verksamheten.
iii.
Uppmuntra initiativ till nya grupper och göra det lätt att starta dessa.
iv.
Projektformen är bra, gör att fler kan engagera sig på ett roligt sätt.
v.
Funderare som kom upp: Vad är bäst, utskottskänsla vs sektionskänsla (påverkas av hur man gör
sitt engagemang, vara kvar “för alltid” vs att det är vanligt att byta).
vi.
Vi bör inte försöka skapa nya platser “bara för att” (har varit lite svårt att rekrytera redan nu).
b.

Diskussion i mindre gupper för att ta vidare vissa frågor som kom upp under mötet
(mailas in till vice@isek.se och sammanställning görs av Hedda)
i.
Sektions- och gruppsstruktur
ii.
Rekrytering HT15

11. Övrigt
12. Nästa möte: Nästa stormöte kommer att hållas i LP4 och preliminärt handla om nollningen 2015.
13. Mötet avslutas: Vice ordförande Hedda avslutar mötet klockan 19:44.
14. Action Points
a. Från dagens stormöte
i.
Alla: Om någon vill ha hjälp, stöd eller veta “hur någonting gjordes förr” - hör av er till Seniors!
ii.
Alla: Hedda vill få in era visioner!
iii.
Alla som använder sektionskorten: Sektionen har fått två nya kort av typen betalkort vilket innebär
att de som använder sektionskorten måste kvittoredovisa veckovis (det har blivit ännu viktigare att
göra det direkt!). Privata utlägg fungerar som tidigare.
iv.
Påminnelse till alla: Äska ur internutbildningspotten som finns sedan årsskiftet!
b. Från stormöte LP2
i.
Utskotts- och gruppordföranden: Tänk redan nu på om ni kan ta in utbytesstudenter i er grupp till
hösten!

Louise Lyckvik, sekreterare
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