Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-12-12

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-12-12, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Emma Petersén (Socialt electus), Benhur Menghis (Extern Kontakt electus),
Soroush Pourhadi (Event electus), Alv Romell (Kommunikation electus), Linnea Håkansson (Festmästare)
Närvarande: Rebecca Palmgren (Ordf), Sara Nilsson Tengstrand (Vice ordf), Erik Herbertsson (Admin), Axel
Rahm (Kassör), Claudio Gandra (Kommunikation), Ludvig Dietmann (Extern Kontakt), Karl Olsson (Event), Alexandra
Antgren (Socialt), Caroline Svensson (Kårkontakt), Carolina Ramberg (Seniorsordförande), Soroush Pourhadi (Event
electus), Benhur Menghis (Extern kontakt electus), Emma Petersén (Socialt electus), Alv Romell (Kommunikation electus)
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

7.

Claudio Gandra väljs till justerare

Godkännande av dagordning och mötets utlysande
a.

6.

Erik Herbertsson väljs till mötessekreterare

Val av justerare
a.

5.

Rebecca Palmgren väljs till mötesordförande

Äskning angående välgörenhetsmärke lades till

Föregående mötesprotokoll
a.

En äskning angående en ny LED-blixt till kameran godkändes

b.

En äskning angående ett kamerastativ godkändes

c.

Hur fyllnadsvalsprocessen ska gå till diskuterades

Kåren rapporterar
a.

Överlämningar

b.

Cornelisbalen börjar planeras, kommer komma anmodningar

c.

Kåren har över 7000 likes
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8.

Grupper rapporterar
a.

Extern kontakt
i.

Man kan söka till stockholmsresorna

ii.

INKA är i slutfasen

iii.

Benhur har valt Simon Grimheden till Vice ansvarig

b. Event

c.

d.

9.

i.

Masqueradbalen var lyckad

ii.

Julsittning i veckan

iii.

Ett nytt phös är tillsatt

Socialt
i.

Lucia imorgon som Ivent och CafI ordnat

ii.

Inuti har släppt länkar till Destination X

Kommunikation
i.

Prylet har haft en försäljning

ii.

Image har business as usual

iii.

Årsboken kommer på fredag

iv.

Julkalendern rullar på

Projekt rapporterar
a.

Project cash
i.

b.

Sociala kanaler
i.

c.

Inget nytt

Verksamhetsplan
i.

g.

Inget nytt

Utvärdera sektionsstruktur
i.

f.

Har fått input från seniors och tänkte be om input från resten av styrelsen innan jul

Utbildningsprojekt
i.

e.

Inget nytt

Transparens i utbytesstudier
i.

d.

Inget nytt

Inget nytt

Projekt happiness
i.

En utvecklingssamtalmall skickas till Styrelsen idag för input

10. Ekonomi
a.

Kassören rapporterar
i.

b.

Axel och Vice kassörer har varit på utbildning med kåren, har lärt sig bokföra och fakturera

Äskningar
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i.

Äskning angående masqueradbalsbiljetter till ansvariga (Bilaga 1) (Linnea Håkansson)
1.

Vad? En äskning har inkommit från masqueradbalsplanerarna angående att få
resterande summa betald för deras alkoholfria paket till balen

2.

3.

Information
a.

M-sektionens festmästare fick sina biljetter fullt betalda

b.

Ansvariga jobbade hela ballunchen, vilket de betalade för

Diskussion
a.

Balen blev stressig för ansvariga

b.

M-arna har en policy där arbetare redogör vad de gjorde under eventet för att
kunna bedöma hur mycket/om man ska få kompensation

4.

c.

Vissa saker är mer kvantifierbara i tid

d.

Vi borde sätta upp en standard för dessa situationer i framtiden

Beslut
a.

Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas från fonden för löpande
verksamhet

ii.

Äskning angående cajon till Admin (Bilaga 2) ( Erik Herbertsson)
1.

Vad? En äskning har inkommit från Admin för att köpa in en cajon för framtida spex
och musikaliteter.

2.

3.

4.

Information
a.

Christoffer Åsbergs cajon kostar ungefär 1000 kronor

b.

Vi kan fråga Axel Sjöberg och Christoffer vilka de rekommenderar

Diskussion
a.

Äskningen behöver mer information

b.

Ett rimligt tak kan vara ungefär 1500 kronor

c.

Alla kan använda denna

d.

Att godkänna med ett tak ger förmodligen samma effekt som att återremittera

e.

Så länge alternativ blir undersökta innan är det okej att köpa

f.

Varje anständig sektion behöver en cajon

Beslut
a.

Äskningen godkänns till 1500 kronor och pengarna tas från
investeringsfonden

iii.

Äskning angående välgörenhetsmärke
1.

Information
a.

Clara Lindsjö har designat välgörenhetsmärket

b.

Sektionen står för kostnaderna och intäkterna går till bössan

c.

Antalet inköpta avrundas till rimligaste mängd

d.

Man kan förmodligen köpa mellan gränserna 50-200 stycken

e.

2000 kronor är lagda på fika och bordspresenter

f.

2015 togs pengarna från projektfonden
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g.
2.

Om vi kommer över 100 000 kronor så broderas det in på märket

Diskussion
a.

Vi kan spara på pengarna för sektionens räkning

b.

Hela musikhjälpen enar sektionen

c.

Vi ska inte betala direkt, men kan subventionera på detta sätt

d.

Projektfonden är ganska liten och ska subventionera karnevalsrepresentation

e.

Vi vet inte om vi har fått något till Karnevalen

f.

Vi är väldigt duktiga på att ta pengar från våra medlemmar och att betala med
sektionens pengar är då en

g.

Från styrelsens håll är det bra att skicka ut signalen

h.

Julbordspresenter och märken är ett sätt att göra det möjligt att ge pengar i
mindre belopp

3.

Beslut
a.

Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas från projektfonden

11. Diskussion angående att skapa en Facebookgrupp för utskottsordföranden
a.

Vad? På stormötet lyftes idén att skapa en facebookgrupp för utskottsordföranden för att underlätta
samarbeten. Vilka tankar finns om detta?

b.

c.

Information
i.

Förtroendevalda kan vara med

ii.

En grupp skulle kunna skapa synergier

iii.

2015 fanns en facebookgruppen men den var inte aktiv

Diskussion
i.

Facebookgrupper fungerar inte som kommunikationskanaler

ii.

Lundakarnevalen använder och kåren ska använda Facebook Workplace

iii.

Det finns en stor risk att det blir som 2015

iv.

Mailgruppen “ansvar” blir samma sak

v.

Gruppisarna är ansvariga för att skapa synergier

12. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte:  vid behov 19 dec, 2017

b.

Kvällsmöte:  20 dec, 2017

13. Mötet avslutas

        ____________________

___________________
Erik Herbertsson

        Claudio Gandra
      Justerare

Mötessekreterare
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