Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-09-06

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-09-06, kl. 15.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade
Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid Arvidsson (Vice Ordf), Max Parkosidis (Kassör), Christoffer Hansson (Admin),
Elin Nycander (AlumnI-ordf), Filippa Fritz (InUtI-ordf), Sofia Tenerz (Sexmästare), Filip Östlund (AU-ordf), Charlein
Simonsson (Utbildningsansvarig), Abtin Salashsor (Info-ordf), John Scherrer (Ivent-ordf), John Alvén (Kårkontakt), Oskar
Jönsson (Kårkontakt), Mats Hallberg (revisor), Simon Janzon (revisor), Elin Gunnarsson (Överphös), Eric Trulsson (Phös),
Carl Johansson (Phös), Jennie Bengtsson (Phös), Rebecca Palmgren (Phös)
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

Anton Lundqvist väljs till mötesordförande

Christoffer Hansson väljs till mötessekreterare

Val av justerare
a.

Ingrid Arvidsson väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Tårta och sång
a.

7.

Lundis fyller år och får en princesstårta.

Kåren rapporterar
a.

Kårens servrar har kraschat och allt är borta, alla kårens maillistor och fler sektionshemsidor inklusive
I-sektionens är borta. Det finns en backup från 2014.
i.

b.

8.

isek.se har en backup sen en månad tillbaka

Arkadansvarige skulle vilja att I-styr ser över datum för HT-mötet eftersom det krockar med dag 2 av Arkad.

Anmodningar till Gasque
a.

Vad? Tidigare år har personer som inte är medlemmar på I-sektionen fått anmodningar till Gasque, ex
programledningen. Vilka borde anmodas i år? Borde dessa betala sina biljetter själva?
i.

De som planeras att bli anmodade är:
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1.

Programledningen, 5 personer

2.

M-phös

3.

M-presidie

4.

V-phös

5.

Olof som gjorde phösfilmen

6.

I-sektionens kårkontakter

7.

I-are som arbetar som heltidare på kåren, LUS, nationer eller liknande
studentorganisationer

8.

9.

M-styr i mån av plats

Ekonomi



a.

“Återkallning” av äskning ESTIEM (Gabriella Ljunggren, Bilaga 1)
i.

Vad? På senaste presidiemötet godkändes en äskning gällande mat till ESTIEM-föreläsningen 2
september. Det har i efterhand visat sig underlaget till äskningen var felaktig och därför
ogiltigförklaras den.

b.

Budgetavsteg för ESTIEM-föreläsning
i.

Vad? Ett negativt budgetavsteg gällande InUtIs budgetpost “Nollningsevenemang” har skett.
1.

Det kommer att skilja sig negativt med 700kr mot budget. Det var planerat som en
inkomstpost men det kommer inte bli några pengar in eftersom upplägget är en
informativ lunchföreläsning om Estiem.

c.

Arbetskläder sexI
i.

Vad? Arbetskläder som beställts och använts föregående verksamhetsår har betalts under detta
verksamhetsår.
1.

Information: Det har dykt upp en faktura som egentligen borde ha betalats under förra
verksamhetsåret. För att slippa göra om fjolårets bokslut så skulle det gå att bokföra
kostnaden på samma post fast i årets bokföring trots att det egentligen borde belasta
förra verksamhetsåret.
a.

Styrelsen tycker att det är en bra lösning som underlättar för kassören

10. Fyllnadsval Cafémästare
a.

Vad? Posten som Cafémästare på Sektionen är för närvarande vakantsatt och behöver fyllnadsväljas. Lundis
och Ingrid har haft möte med M-arnas Cafémästare Johan. Där sades att det är svårt för M-sektionen att
vara alltför involverad i I-sektionens caféutskott. CafI bör snarare växa upp inom I-sektionen innan
samarbetet med M-sektionen utökas. Johan är beredd att under höstterminen utföra de arbetsuppgifter som
åligger I-sektionens Cafémästare i MaskinerI:et.
i.

När ska utlysning ske?
1.

Diskussion:
a.

Utlysningen bör ske i samband med HT-mötet
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b.

Om CafI ska fungera på sikt måste det komma ett intresse från individer och
det visar sig bäst på ett HT-möte.

c.
2.

Resultat:
a.

ii.

Det blir krystat på ett sektionsmingel att tvinga på någon caféansvaret.

Posten som Cafémästare utlyses i samband med HT-mötet

Input på hur cafémästeriet bör rekryteras?
1.

Diskussion:
a.

Den frågan bör vila fram till HT-mötet då en ny Cafémästare kan ha utsetts

11. Övrigt
a.

Charlein i kårfullmäktige
i.

Vad? Charlein sitter både i kårfullmäktige och i styrelsen. Finns det några tankar om det?
1.

b.

Styrelsen ser inga problem med att Charlein sitter i både kårfullmäktige och styrelsen

Nytt terminsschema
i.

Vad? Obligatoriska moment i kurserna i lp 2 har kollats upp, vilket har resulterat i ett nytt
terminsschema. Det kompletta schemat ligger i Styrelsedriven. Kalendern I-sektionen preliminärt
är uppdaterad med dessa datum.

c.

Jubileum
i.

Jubileum skulle vilja rekrytera äldre sektionsmedlemmar och undrar i vilka kanaler de skulle kunna
skicka ut?
1.

Klassgrupper

12. Vad händer i veckan?
a.

Sektionsmingel 7/9

b.

Toga, sitta + spex 7/9

c.

Övriga evenemang

13. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 13/9

b.

Kvällsmöte: 3/10

14. Mötet avslutas

_________________________
Christoffer Hansson
Mötessekreterare

_________________________
Ingrid Arvidsson
Justerare
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