Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-03-01

MÖTESPROTOKOLL
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2016-03-01, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson (Kassör), Elin
Söderberg (SRI ordf), John Scherrer (Ivent ordf), Filip Östlund (AU ordf), Astrid Petersson (AlumnI-ordf), Filippa Fritz
(InUtI-ordf), Sofia Tenerz (Sexmästare), Abtin Salahshor (Info-ordf), Erik Hansson (Supp Revisor), Carl Johansson (Phøs),
Johan Lyckenvik (Seniors), Niklas Ingemansson (Kårkontak)
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande Svante Nyman väljs till mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare Hanna Krokström väljs till mötessekreterare

4.

Val av justerare Elin Söderberg väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

Kåren rapporterar

8.

a.

Imorgon (2/3) är det branschkväll med företag som arbetar med Kärnkraft.

b.

Utbildningsansvarig önskar svar på remiss om studeranderepresentanter.

c.

Puben-Puben på onsdag är inställd

d.

Uppmaning att sprida information gällande enkät för kommunikation och transparens.

Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
i.

b.

Mer information om budgetsättningen kommer efter tentorna.

Äskningar
i.

Äskning för inköp av sångböcker (Carl Göransson) (Bilaga 1)
1.

Diskussion:
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a.

Äskningen motsvarar 7500 kronor över budgetposten, som är avsedd för detta
ändamål, och kommer att ses som en överskridning av budgetposten. Detta
kommer att innebära en större risk för ett negativt resultat.

b.

Avsaknad av någon form av motivering, med till exempel en jämförelse av olika
alternativ. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om kostnad samt antal
böcker.

c.

I höstas sades det att den nya sångboken skulle finnas till ströförsäljning nu
under våren, men vara helt klar till Nollningen.

2.

Beslut: Äskningen avslås med motiveringen att mer underlag önskas, både gällande till
exempel olika alternativ, bakgrund, tidsperiod, förväntad försäljning samt övriga
kostnader. Emil tar vidare beslutet till Carl, uppmanar honom att skicka in en ny äskning
samt bjuder in honom till nästa möte.

9.

Budget för Phøsets outfits
a.

Vad? Budgeten för verksamhetsåret 16/17 som klubbas på VT-mötet kommer att innehålla en budgetpost
för Phøsets outfits. Phøset behöver dock veta redan nu hur mycket Sektionen kommer att subventionera
dessa.

b.

Förslag: Styrelsen beslutar om en summa pengar för Phøsets outfits som budgetpropositionen till VT-mötet
kommer att innehålla. För diskussionsunderlag se Bilaga 2.

c.

Förslag från Phøset
i.

Manteln kommer att kosta 1500 kronor att sy upp, inklusive material (cirka 450 kr avser tyg)

ii.

Önskar att få 3000 kr/person, vilket motsvarar en ökning på 1000 kronor jämfört med föregående
år.

d.

Diskussion:
i.

Fördelar med att höja budget posten är att detta inte borde vara något som tar Phøsets tid, dvs att
sy samtliga delar av outfiten själva. Budgeten vi sätter bör spegla hur mycket det är värt att lägga på
Phøsets utklädnader.

ii.

Rimligt att lämna in och sy upp mantlarna, men inte sy upp något mer, utan försöka införskaffa
övriga plagg till rimliga priser. Manteln skulle kunna ses som en fast kostnad. Frågan om
Sektionens pengar skall läggas på detta?

iii.

Förra året var inte överskridandet så stort som det verkade, då vissa kostnader hade kunnat
minskas. Mantlarna hörde då till de dyrare bland sektionerna på LTH.

iv.

Att inte höja budgetposten kan istället ses som en signal mot övriga sektioner att phøskläder inte
skall behöva kosta så mycket. Hur mycket pengar är värt att lägga på en utklädnad som kommer att
användas under fyra veckor. Detta är en fråga som kanske bör drivas på kårnivå.

v.

Det finns en risk med att inte höja budgetposten och det är att Phøset gör privatutlägg.

vi.

Fortsatt diskussion kring hur frågan skall behandlas.
1.

Förslag: Rösta kring en konkret summan som Phøset sedan får disponera fritt.
a.

2500 kr/ person.
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b.

Det bör göras en utvärdering, i efterhand, av summan kring olika alternativ och
kostnader för att kunna ta med sig till kommande år.

e.

Resultat: Budgetförslaget som kommer att läggas fram på vårterminsmötet motsvarar en budgetpost
avseende Phøsets utklädnad på 2500 kronor/person, totalt 15 000 kronor.

10. Tour de Styr
a.

Vad? Ordförandekollegiet vill anordna en Tour de Styr på campus. Tour de Styr är en festlig aktivitet då
samtliga styrelsemedlemmar på LTH besöker alla hus, genomför aktiviteter och avslutar med sittning
anordnad av ordförandekollegiet på Lophtet. Datum diskuterades under kollegiets förra möte och det
alternativ som fungerade bäst för alla var den 18/5. Vill vi delta?

b.

Resultat: Svante för vidare till Ordförandekollegiet att vi tyvärr inte har möjlighet att delta.

11. Ökad transparens på Sektionen
a.

Vad? Under föregående veckas styrelsemöte diskuterades att många utskott och grupper har dålig koll på
Styrelsens verksamhet och vad de andra utskotten och grupperna på Sektionen arbetar med. Inför veckans
styrelsemöte ska alla ha funderat på hur detta kan arbetas med och förbättras. Se gärna föregående
mötesprotokoll för förslag och länkar till tidigare utvärderingar.

b.

c.

Frågor att ta ställning till:
i.

Vad kan vi göra för att ytterligare öka transparensen från Styrelsen ut mot sektionens medlemmar?

ii.

Vad kan vi göra för att ytterligare öka transparensen mellan olika utskott och grupper?

Förslag från föregående möte
i.

Styrelsen → utskotten/sektionen:
1.

Styrelsen rapporterar i UoG blir gemensamt ansvar. Alla skriver där upp punkter eller
information som bör tas vidare ut i utskotten och undergrupper. Det finns då möjlighet
att lägga till information från händelser från styrelsemötet.

2.

Alla utskottsordförande ska ha en stående punkt på dagordningen är “Styrelsen
rapporterar” baserat på det som står i UoG rapporterar.

ii.

iii.

3.

Dagordning och mötesprotokoll från Styrelsen till alla i ansvar.se

4.

Använda Veckobrevet i större utsträckning för att sprida information.

5.

Öppet och marknadsfört styrelsemöte med gofika i ett klassrum!

6.

Övriga förslag?

Utskott → Utskott:
1.

Göra UoG tillgängligt för alla aktiva

2.

Övriga förslag?

Resultat: Bordläggs till nästkommande möte.

Sida 3 av 4

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2016-03-01

12. Projektforum I-sektionen
a.

Vad? Hur kan vi utnyttja och arbeta med denna kommunikationskanal den nästkommande läsperioden?
Känner alla till dess funktion?

b.

Resultat:  Bordläggs till nästkommande möte.

13. Övrigt
a.

Skåp utanför Styr
i.

Vad? Kolla vem som äger skåp utanför Styr. Används alla skåp i dagsläget?

ii.

Resultat: Bordläggs till nästakommaned möte.

14. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 8:e mars, 2016

b.

Kvällsmöte: kl 17 den 2:e mars, 2016

15. Städansvariga
a.

Hanna och Filip

16. Mötet avslutas

17. Action Points
a.

Emil tar vidare beslut gällande äskning till Carl och bjuder in honom till nästkommande styrelsemöte.

b.

Svante för vidare till Ordförandekollegiet att vi tyvärr inte har möjlighet att delta på Tour de Styr.

_________________________
Hanna Krokström
Mötessekreterare

_________________________
Elin Söderberg
Justerare
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Äskning till Styrelsen
Gör så här:
1.
2.

3.

Fyll i och spara filen som pdf.
Låt filnamnet ha följande format: “Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kränfull
beskrivning av äskningen>”
Exempel: “Äskning 2015-09-09 Emil Persson Skrivmaskin till styrelserummet”
Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.

Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

Datum:

2016-02-23

Ansvarig:

Carl Göransson

Mobilnummer:

0704053638

Mailadress:

pryl@isek.se

Utskott/grupp/post:

Prylet

Ändamål:

Inköp av sångböcker till sektionen. Tanken är att de ska räcka till de tre kommande årens
nollningar + ströförsäljning.

Budget:

Pris för 300 exemplar exkl. moms: 19 500 kr
Pris för följande 100 exemplar exkl. moms: 2 900 kr
Klichékostnad exkl. moms: 1 500 - 1 900 kr
Momssats: 6%
Totalt: 25 334 - 25 758
Kostnader utöver äskningsbeloppet kommer att täckas av Prylets budgetpost för sångböcker som
ligger på 18 000 kr.

Summa som äskas:

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

7 500 kr

www.isek.se
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Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi
Datum för beslut:

▢ Äskningen godkänns med summan:
▢ Äskningen avslagen
Motivering till beslut:

Signatur (Kassör: Emil Persson):

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

www.isek.se
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Historik
Phøs14
Budget: 2 000 kr/person till outfits dvs totalt 12 000 kr.
Resultat: 14 300 kr användes.
Phøs15
Budget: 2 000 kr/person till outfits dvs totalt 10 000 kr.
Resultat: 10 000 kr användes. Dock var det bara 4 st personer i Phøset som köpte outfit så man använde egentligen 2
500 kr/person.

Budgetposten för phøskläder på resten av LTH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W - 16.000 kr
A - Budgeterat 12.000 kr, pengar de själv samlar ihop genom spons
K - Max 5000kr per person av sektionens pengar på kläder och vill de lägga mer får de ta det ur egen ficka
eller söka spons för det. Sektionen lägger alltså 30 000kr av sin pengar på deras kläder.
M - 15.000 kr
E - 10.000 kr till phöset internt detta innebär allt från kläder till mötesmat
F - 3000 kr per person
D - Enligt tradition så har staben ingen budget utan de får göra av med de pengar de drar in. De brukar dock
lägga 20-30k på kläder.
Ing - 15.000 kr

Kommentarer:

● Stor skillnad mellan Sektionerna!
● I-sektionen budgeterar i underkant jämfört med andra Sektioner
● Många Sektioner låter Phøset dra in sponspengar till sig själva för att de ska kunna finansiera sin outfit

Kostnad för mantel
En stor del av kostnaden för outfits kommer från manteln; en attiralj som är standard att bära som Phøs. Det som
kostar är:

● Tyget, knappar och tråd (ca 500-600 kr/person)
● Emblemet på ryggen (ca 400 kr/person)
● Kostnad för att en sömmerska ska sy upp manteln (ca 500 kr/person)
Totalt: Ca 1 500 kr/person.

Tankar från Phøs16
Vårt mål är att budgeten ska spegla Nollningens faktiska kostnader. Budgeten för Phøskläder är en budgetpost som inte
har kunnat hållas de senaste två åren. Vi vill höja den i år dels för att den ska vara mer verklighetstrogen och dels
eftersom sektionen och kåren är överens om att Phøset ska fortsätta ha sin roll i Nollningen. I och med denna Phøsroll
uppkommer en standard som måste upprätthållas för att skådespelet ska hålla och ge mervärde till Nollorna. Phøsrollen
och dess skådespel fyller också en praktisk mening. Auktoriteten som den skapar gör det enklare att kontrollera
evenemang med flera hundra, stundvis onyktra, människor. Det ska inte anses vedertaget att Phøset har möjlighet att
bidra med egna pengar eller den kompetens och tid som krävs för att designa och tillverka outfits på egen hand.

Tankar från Överphøs15, Mattias Wendler
[Phøs16 ställer sig också bakom detta]
• Vilken funktion fyller Phøskläderna?
Så som Phøsets roll ser ut idag är en del av rollen ett slags skådespel mot framförallt LTHs alla nollor.
Detta sker varje dag under Nollningen genom representation på i princip vartenda nollningsevent.
Phøskläderna är en del av detta skådespel och bidrar till att förstärka upplevelsen för alla som är
inblandade i Nollningen.
• Vilket mervärde ger det Sektionsmedlemmar att lägga mer pengar på Phøskläder? (Tänk på att ni själva
också är Sektionsmedlemmar!)
Som med de flesta saker som görs på Sektionen påverkar det aldrig alla medlemmar. I detta fall är de
medlemmar som är med under Nollningen som också får ut ett visst mervärde av att lägga mer pengar på
kläder. Givetvis skapar det mest mervärde för Phøset men framförallt även för nollor och phaddrar. Till
att börja med är Nollningen på LTH något unikt (det är typ dokumenterat att vi har den bästa
Nollningen i Sverige) och galet. Tusen ouvvar i alla regnbågens färger, frigolitbåtar i en illaluktande sjö,
togasittningar och stela konstiga personer i märkliga men häftiga kläder. Phøset och deras kläder är en del
av det som gör LTHs nollning så speciell. Man hade självklart kunna skippa det helt och ha ett Phøs i
vanliga kläder och ouvverall men det hade inte varit samma sak. Vi fick mycket positiv respons från både
phaddrar och Nollor (inte bara på vår egen sektion) som uppskattade vår roll (kläder, spex osv) och den
tid vi lagt ner på skådespelet. En ökad klädbudget skulle säkerställa att outfiten lever upp till den standard
som satts av Phøsen (på alla sektioner) de senaste åren. Kan påminna om att klädbudgeten har sprängts
minst två gånger i rad nu. Mervärdet som skapas är att vi får ett Phøs som Sektionen kan vara stolta över
och att de medlemmar som är involverade i I-sektionens Nollning känner att just den här Nollningen är
något speciellt, något lite utöver det vanliga, världsklass helt enkelt!
• Vilka var utmaningarna med att hålla budgetposten för Phøskläder förra året?
Det är så många saker som kostar pengar att man till slut inser att 2000 kr inte räcker särskilt långt.
Kombinera dessutom det med en mantel och det är rätt kört. Titta på en enkel outfit på H&M för ett att
få perspektiv på det hela. Skjorta – 199 kr, ett par jeans – 299 kr, skor – 399 kr, tjocktröja – 249 kr, släng
in ett läderbälte också – 149 kr och vi har en relativt billig outfit från ett budgetklädmärke som hamnar
på totalt knappt 1300 kr. En Phøsoutfit inehåller liknande saker men ska anpassas till tema,
specialbeställas från Kina eller sys upp av en sömmerska. För vår del tillkom en mantel som gick på cirka
1000 kr (tyg 500 kr, brodyr 400 kr, tråd/knappar/spännen 100 kr). Vi hade också väldigt gärna haft en
extra överdel, då den börjar lukta illa rätt snabbt. Genom mycket letande på diverse skumma tyska

hemsidor, ebay osv går det att hitta rimliga priser på det mesta. Trots att vi egentligen inte gjorde några
extrema inköp lyckades vi dock inte hålla budgeten. De flesta plagg vi hade var väldigt ”basic” men allt
kostar och frakt ställer också ofta till det. En större budgetpost skulle minska begränsningen, vara mer
rättvisande åt vad det faktiskt kostar (man slipper gå över budget hela tiden) och spara Phøset
tid/jobb/stress. Vi hade tex tur med att vi lyckades få våra mantlar uppsydda helt gratis. Något vi inte
hade hunnit göra själva. Vårt kaosår kan kanske ses som ett undantag men det är ändå värt att nämna.
• Om ni fick bestämma helt själva, hur mycket pengar skulle ni då vilja lägga på Phøskläder?
3000 kr! Då skulle man vara fri att relativt enkelt hitta en riktigt bra outfit utan för mycket jobb. Jag
skulle även vara nöjd med 2500 kr, då speglar budgeten i alla fall kostnaden på ett bättre sätt.

Tankar från Kassör
Att budgeten för Phøskläder inte har hållts två år i rad behöver inte betyda att det enda rätta är att budgeten måste
höjas. Budgeten visar hur mycket pengar Sektionen anser att Phøset ska lägga på sina kläder, och att man överskridit
det två år i rad är ju inte detsamma som att Sektionen anser att Phøset ska lägga mer pengar på kläder år tre.
Problemet som jag ser det är snarare att det finns en ganska dyr standard på Phøsoutfits generellt bland Sektionerna
och det blir därför utmanande för vårt Phøs att köpa sina kläder för den budget de tidigare har haft när man vill ha en
outfit som är likvärdig med andra Sektioners. Jag menar dock att man bör vara försiktig med att höja budgeten
eftersom det visar att man tycker denna standard är okej. Dessutom finns det en risk att man höjer budgeten lite år för
år allt eftersom nya grejer blir standard i outfiten. Man borde kanske egentligen finna en lösning på kårnivå till
problemet, men det kommer inte hinnas med till detta års nollning (dock värt att ta med sig inför framtiden).
Med det sagt tycker inte jag heller att man som Phøs ska förväntas lägga tid på att sy sina kläder eller behöva betala för
dem själv (så länge man har en någorlunda rimlig idé om vad outfiten ska bestå av). Om detta är möjligt att
åstadkomma utan att höja budgeten är jag inte rätt person att avgöra men jag tycker man ska vara medveten om
ovanstående problematik med att höja den.

