Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Stormöte 2015-12-07

MÖTESPROTOKOLL
Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Tid: 2015-12-07, klockan 17-20
Plats: Pepparholm, Studiecentrum
Närvarande: 44 st förtroendevalda
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande Elin Håkansson väljs till mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare Hanna Krokström väljs till mötessekreterare

4.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

5.

Föregående mötesprotokoll
a.

Diskussion 1: Stress och välmående
i.

Konkret diskussion kring hur man kan förhålla sig till stress som förtroendevald och individ

ii.

Förhoppningsvis gav diskussionerna mycket konkreta och direkta tips till alla närvarande

iii.

Sammanställningen kommer ligga till grund för arbetet med stress och gruppledarutveckling
under våren och förhoppningen är även att kunna dela sammanställningen med hela Sektionen
på ett kreativt sätt.

b.

c.

Rekryteringen
i.

Enkät kring årets rekrytering

ii.

Ligger till grund för hur rekryteringen utformas i vår och rekommendationer i testamente

Utformningen av Stormöten
i.

Diskussion kring hur Stormöten bör vara utformade för att bäst utveckla Sektionen och de
förtroendevalda.

ii.

Majoriteten ville fortsätta med dagens välfungerande koncept istället för att ersätta det med
SLU-möten och istället kombinera Stormötena med någon typ av ledarskapsutbildning eller
ledarskapsworkshop.
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iii.

Resultatet av diskussionerna har legat till grund för utformningen av dagens Stormöte och de
propositioner kring Sektionsstrukturen som röstades igenom på HT-mötet. Dessutom finns
planer på att hålla en ledarskapsworkshop eller utvecklad utbildningi vår.

6.

Förtroendevalda rapporterar
a.

Valberedningen
i.

Under hösten har arbetet med att valbereda kandidater till HT-mötet varit prioriterat. Just nu
har fokus legat på intervjuer inför valet av Co-phøs.

b.

AlumnI
i.

Anordnar Mastersittning och AW i Stockholm. Utöver löpande verksamhet pågår planering av
Alumnrapport och Examensbanketten.

c.

Ordförande
i.

Ser fram emot nya samarbeten som väntar under våren. Haft löpande kontakt med Seniors
gällande nya projekt. Deltagit på I-konferensen, som resulterade i många givande utbyten och
diskussioner. För tillfället pågår diskussioner med husstyrelsen och en forsatt kamp för att få
behålla våra lokaler.

d.

Källaren
i.

På fredag väntar förberedelser inför julmiddagen. I vår arrangeras bland annat INKA-banketten,
Vinterbanketten och inledande av nytt samarbete med Innovation samt en Whiskeyprovning
riktad mot våra 4:or och 5:or.

e.

Vice kassör
i.

En hel del bokföring, rekord i största fakutra på I-sektionen, vid betalning till Grand för
Masqueradbalen. Tagit fram blankett för kvittoredovisning, då inköp sker där det saknas
kvittomaskin. På onsdag väntar presentation av resultatet från Nollningen.

f.

Phøs
i.

Co-phøs ansökan har öppnat. Förberedelser inför intervjuer påbörjades förra veckan och idag
har av intervjuerna genomförts. Nu väntar planering och uppstart av arbetet.

g.

Revisor
i.

Vill passa på att flagga för att sektionmedlemar att det går bra att höra av sig till revisorerna
gällande frågor kring styrelsens arbete eller något annat om sektionsverksamheten.

h.

SkyO
i.

Kollat vidare på möjligheter att skapa flera studieplatser i M-huset. Ska inom kort räkna antalet
lunchplatser i M-huset för att kunna rapportera det till Kårens sammanställning

i.

Kassör
i.

j.

Budgetrevidering och givande diskussioner på I-konferens som väckt nya tankar och idéer.

Prylet
i.

Tagit fram nya designer till den nya kollektionen. Nu handlar det främst om beställning och
förhandlingar vid inköp. Har under hösten haft två säljevent.

k.

CafI
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i.

l.

Löpande verksamhet och har även planer på att anordnaa ett Lucia-bak.

Mentorsgruppen
i.

Lagt tid på att besvara enskilda frågor och hjälpa studenter i de olika programmen. Nu pågår
även utvärderingar av både interna och externa mentorsprogramet.

m. NGI
i.

Nu väntar genomgång av ansökningar till NGI-resan. Har under terminen påbörjat interna
projekt, vilket är ett arbete som kommer utvecklas vidare. Förhoppningsvis resultera i
möjligheter till samarbete med andra utskott

n.

LikO
i.

Varit på möte med Kåren tillsammans med efterträdare Kommer inom den närmsta tiden att
prata med Elin gällande en likabehandlingsutbildning för förtroendevalda

o.

Ivent
i.

Mycket på gång senaste eventet var Nitendoturneringen. Nu i veckan väntar det på onsdag
klättring och därefter Lucia-morgon på fredag.

p.

Innovation
i.

Varit i Malmö Fuck-up-night, vilket var mycket inspirerande. Planer på att ta konceptet till Isektionen, har även haft ett event med Källaren, Anna Norelius och lagat mat med Carl
Bergman. Under våren väntar pub, case och lite nya koncept.

q.

Info
i.

Löpande verksamhet såsom foto och I-konferens, CV fotografering och podd. På onsdag är det
dags för I-type släpp. Det pågår även inspelning av en ny podd,

r.

INKA
i.

Planering och förberedelser pågår för fullt och snart öppnar värdansökan samt ansökan
kontaktsamtal.

s.

CASE
i.

Caseintervjugrupper är nu igång och på torsdag väntar en inspirationsföreläsning med Jesper
Tempel följt av en workshop. TIMES kommer eventuellt att äga rum innan jul, förutsatt att en
jury hittas. I vår väntar förhoppningsvis någon form av caseevent tillsammans DTU samt
planering av Incase

t.

FestI
i.

Anordnat Masquerabal, sittning under I-konferensen och planerar förfullt inför Julmiddagen. På
torsdag väntar julbak.

u.

InUti
i.

Christmas baking tillsammans med internationella studenter. I övrigt så pågår mycket planering
inför resan, gällande bla bokning. Nya internationella studenter efter jul, vilka ska tas emot på
bästa möjliga sätt. Under Valborg väntar Activity week.

v.

SRI
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i.

Utvärderat föregående läsperiods kurser, har haft läsperiodsmöten för pågående kurser, deltagit i
utbildningar på Kåren och planerar för fullt inför morgondagens studiekväll.

w. Sångarstriden
i.

Genomfört Sångarstriden och är mycket nöjda med resultatet. Nu väntar avstämningsmöte och
testamentesskrivning. Håller i Luciatåget på fredag morgon.

x.

SpexI
i.

Spexade på bland annat I-konferensen och jobbar just nu på ett spex inför julmiddagen på
lördag. I vår väntar spex på fler sittningar. Det pågår även en utredning, som underlag för en
äskning för ett elpiano till Sektionen.

y.

Ibandet
i.

z.

Spelade på Göteborgs julsittning.

AU
i.

Jobbar på med den löpande verksamheten. I fredags anordnades det första stormötet inom AU.
Det kom upp många spännande idéer och inputs.

aa. Sångboksförman
i.

“Toastat” på Masqueradbal och I-konferens. Arbetar med den nya upplagan av Sångboken.

bb. Sexmästare
i.

I-konferens inspirerande och givande. Skapar en SexI FAQ, för att underlätta planering av
event med alkohol.

cc. Admin
i.

Samlat in och följt upp arbetet med studiecirklar inför torsdagens avstämningsmöte med Lotta
från Folkuniversitetet. Varit på I-konferens, vilken var mycket givande. Har även gjort en
uppföljning av Höstterminsmötet.

dd. Seniors
i.

Jobbar vidare med projekt, mycket fokus har legat på HT-mötet. Nu förberedelser för vad som
skall lämnas vidare till nästa termins Seniors.

7.

Information
a.

Ekonomi
i.

b.

Kort utvärdering av budgetprocessen

Forum för förtroendevalda
i.
ii.

Förslag som kom in till Sektionens inputbox
Projektforum
1. All information och övrig information kommer att (precis som vanligt) gå via mail
2. Styrelsen, utskott och förtroendevalda kan lägga upp projekt som man behöver hjälp
att driva
3. Exempelvis: Ordna en verksamhetskick-off efter ett Stormöte, inreda nya
möteslokalen, hjälpa till att utvärdera sexalokal
4. Inte: Projekt som borde utlysas till hela sektionen, ex. I-Forum, Slaget och Lund etc,
eller “bajsmackor”, ex. ta över Svantes städvecka i styr
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iii.
iv.
v.
8.

Förhoppning: Rolig grupp där man tar på sig puckar för att man tycker det är kul!
Testas under vårterminen 2016
Exakta riktlinjer kommer att utformas under julen

Diskussionspunkt 1: Målarbete på Sektionen
a.

Bakgrund
Att sätta upp och arbeta efter mål är minst lika givande och roligt som det är svårt.
På Sektionen upplevs bland annat följande “målproblem”:

-

9.

Massor med mål → hinner ej genomföra
Nya mål sätts upp varje termin ≠ långsiktighet
Många olika typer av mål inom Sektionen - vad är fokus?
De personliga målen då?

b.

Diskussion i mindre grupper: (20-30 minuter)
i.
Huvudfråga: Hur bör vi arbeta med mål på Sektionen?
ii.
Två delar av diskussionen
1. Sektionsövergripande mål
2. Målarbete

c.

Återsamling i helgrupp: (20-30 minuter)
i.
Presentation från de olika diskussionsgrupperna, se Bilaga 1

Diskussionspunkt 2: Tack av sektionsaktiva
a.

b.
c.
d.

Bakgrund
Tack av sektionsaktiva är en fråga som ständigt arbetas med och det är givetvis viktigt att alla känner sig
tackade och uppmärksammade för ditt sektionsengagemang, även om detta aldrig bör vara den
huvudsakliga drivkraften.
Diskussion i mindre grupper (20-30 min)
Huvudfråga: Hur bör aktiva tackas för sitt arbete på Sektionen?
Anteckna er diskussion och maila till vice@isek.se
Återkoppling och sammanställning (se Bilaga 2)

10. Nästa möte
a.

Stormöte: lp3 VT16

11. Mötet avslutas

Hanna Krokström
Administrativt ansvarig
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