Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-09-13

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-09-13, 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), Ollie Mittel (Seniors)
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.

Filippa Fritz väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Kåren rapporterar

7.

a.

En ny kvinnlig förening håller på och startas upp på kåren - Athena

b.

Håll koll på “the toilet paper” (kårens informationsblad på skolans toaletter) så vet ni vad kåren gör i höst

c.

Nollningen är snart slut

d.

Servrarna är på väg upp igen och snart kommer kårens mailadresser fungera som vanligt igen

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
i.

8.

Kassören har inget att rapportera

Ivent i den nya sektionsstrukturen

Sida 1 av 3

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-09-13

a.

Vad? I dagsläget byter Ivents medlemmar mellan sport och kultur internt inom utskottet terminsvis. Under
rekryteringen intervjuanmäler sig de intresserade till intervjuer separat för sport och kultur. Inför
intervjuerna skulle Ivent vilja veta ifall det kommer att vara möjligt att byta grupp internt även i den nya
sektionsstrukturen. Hur ställer sig styrelsen till framtida byten mellan sport och kultur?

b.

Diskussion:
i.

Hur bör denna övergång gå till när det inte längre finns en Iventordförande?

ii.

I dagsläget träffas Ivent-ordförande och respektive gruppordförande inför varje termin och skickar
ut frågan till sina medlemmar om huruvida de vill byta undergrupp. Så skulle framtida socialt
ansvariga också kunan göra.

iii.

Planen är att Kultur och Sport kommer att ha stormöten i framtiden

iv.

Inuti har ingen större nytta av att komma på sådana “benmöten”

v.

Man kan byta i den vanliga rekryteringsprocessen precis som det går till inom AU

vi.

Det finns ingen poäng att köra bytet i den vanliga rekryteringsprocessen om resultatet ändå är klart
på förhand

vii.

Ivent skulle kunna vara ett specialfall som kan byta precis som innan

viii.

SexI och Ivent bör spela efter samma regler

ix.

AU-har samma arbetssätt med olika fokus i olika delar precis som Sport och Kultur

x.

Info planerar inte att dela upp sig i nya utskott

xi.

Ivent bör kanske utvärdera om Sport och Kultur uppdelningen är det utskottet själva tycker är bäst

xii.

Att ta ut rekryteringen i ljuset kan lura folk att det finns platser som i praktiken redan är tillsatta

xiii.

Ivent kanske kan få en interimslösning i början där de kan byta internt?

xiv.

Vi har valt en riktning på ett möte och bör därför inte arbeta emot den förändring vi vill ha

xv.

Det är bra att ständigt utvärdera den stora förändringen i Ivent, det behöver inte vara rätt
förändring

c.

Resultat: Ivent får köra enligt samma internbyteskoncept som tidigare och det utvärderas tydligare i
samband med HT-mötet och åliggandet angående val

9.

Övrigt
a.

Städansvariga
i.

b.

Sofia och Ingrid är städansvariga i styr

Terminsschemat
i.

Vad? I-konferansen är spikad till 24-27 november. Det finns tre förslag på datum för HT-mötet:
14 november, 17 november och 21 november

ii.

Resultat: HT-möte 14 november

10. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: 20:e september

b.

Kvällsmöte: 3:e oktober

11. Mötet avslutas
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_________________________
Christoffer Hansson
Mötessekreterare

_________________________
Filippa Fritz
Justerare
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