Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Styrelsemöte 2017-12-19

Protokoll
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi
Tid: 2017-12-19, kl. 12.00
Plats: Styrelserummet, M-huset
Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Emma Petersén, Alv Romell, Benhur Menghis, Soroush Pourhadi, Ruben
Schultz, Victoria Vernet
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),), Emma Petersén (Socialt electus), Alv Romell (Kommunikation electus), Emelie Frisk, Victoria Vernet
Ärenden:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande
a.

3.

Val av mötessekreterare
a.

4.

Rebecca Palmgren väljs till mötesordförande

Erik Herbertsson väljs till mötessekreterare

Val av justerare
a.

Alexandra Antgren väljs till justerare

5.

Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6.

Föregående mötesprotokoll

7.

a.

En äskning angående masqueradbalsbiljetter till ansvariga godkändes

b.

En äskning angående cajon till Admin godkändes

c.

En äskning angående musikhjälpenmärken godkändes

d.

En facebookgrupp för utskottsordföranden godkändes

Kåren rapporterar
a.

Stänger kontoret på torsdag

b.

Fyra heltidare byts ut

c.

Kåren kan dela I-sektionens resultat i Musikhjälpen
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8.

Grupper rapporterar
a.

b.

c.

d.

9.

Kommunikation
i.

Julkalendern rullar på

ii.

Årsboken har släppts

iii.

Image har spikat datum för I-dagen, 1 mars och krockar med I-konf

iv.

Prylet har fått några prylar

v.

Har haft överlämning med Alv

Extern Kontakt
i.

Jullov

ii.

Överlämningar

iii.

Antagningar till stockholmsresorna håller på

iv.

INKA gör det allra sista

Socialt
i.

Jullov

ii.

Haft feedback-sessions

Event
i.

Jullov

ii.

Överlämningar

iii.

Julmiddag förra veckan, väldigt lyckat

iv.

Har två nya phös

Ekonomi
a.

Kassör rapporterar
i.

b.

LEVER LIFE

Äskningar
i.

Äskning angående porslin (Ruben Schultz) (Bilaga 1)
1.

Vad? Sexmästeriet vill köpa in en ny servis.

2.

Information

3.

a.

Detta är mer kvalitetsporslin än förra äskningen

b.

Varken de billigaste eller dyraste besticken

c.

Väldigt tåliga och rätt så snygga

d.

Den förra äskningen låg på cirka 8000 kronor

e.

Det är 200 set bestick som menas

f.

Teskedar kan behövas

Diskussion
a.

Detta ska köpas och vi vill ha med alla bitar

b.

Tesked verkar saknas

c.

Vi har vattenglas
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d.

Vi kan komplettera med teskedar i framtiden

e.

Assietter verkas också saknas

f.

En komplettering kan även ta med nya problem

g.

Vi har gjort ett stort utrymme för just denna äskning

h.

Teskedar skulle gå för ungefär 1500 kronor

i.

Vi skulle kunna öka summan till 20 000 kronor

j.

Varje anständigt Panama-förråd ska ha en egen servis

k.

Vi har lagt till ungefär 25000 i investeringsfonden och kan lägga samma
summan i äskningen

4.

Beslut
a.

Den reviderade äskningen godkänns till en summa av 25000 kronor och
pengarna tas från investeringsfonden

c.

Budgetavsteg
i.

Budgetavsteg för höstens I-konferens i Linköping (Ludvig Dietmann)
1.

Information
a.

Höstens I-konferens gav en budget på 200 kronor på person för tåg och
kunde inte räkna med buss på plats

2.

3.

b.

Det är obligatoriskt att vara där och representera

c.

Alla har inte kvittoredovisat och vi bör veta beloppet som vi godkänner

Diskussion
a.

Det är garanterat att vi har gått över eftersom tågen kostar mer än 200 kronor

b.

Vi åkte fyra bussresor på plats, varav åtminstone två var obligatoriska

c.

Det är bra att få tillbaks pengar så fort som möjligt

d.

Bussbiljett till sittningen gick inte att komma runt och förväntades av oss

e.

Vi godkänner kostnader för buss för 75 kronor per person

f.

Budgetavsteget blir 1335 kronor

Beslut
a.

ii.

Budgetavsteget godkänns till en summa av 1335 kronor

Budgetavsteg för vårens I-konferens i Lund (Victoria Vernet)
1.

Information
a.

Budgeten kommer förmodligen inte gå ihop

b.

Intäkterna är ungefär 78 000 kronor

c.

Boende kostar ungefär 45 000 kronor och går inte att få billigare

d.

Linköpings universitet hade utgifter på 122 000 kronor

e.

Förra gången I-konfen var i Lund gick Sektionen in med 20 000 kronor

f.

Alternativen blir att ta in en massa företag precis som Linköping gjorde

g.

Med ett budgetavsteg på 10 000 kronor ser budgeten ut som 2015

h.

Företagseventen blir förhoppningsvis en sittning, en lunchföreläsning och en
workshop
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i.

Lunchföreläsningen och sittning kan ge ungefär 22 000 kronor

j.

Företaget som går in och täcker sittningen vill att pengarna öronmärks till den
sittningen

2.

Diskussion
a.

Fonden för oförutsedda händelser är till för detta avseende

b.

Det är väldigt rimligt att inte behöva leta mer spons för att täcka upp

c.

I-konferenserna får inte bli dyrare för varje gång

d.

Vi kan besluta att plocka pengar ur fonden för oförutsedda händelser utan att
det krävs en äskning

3.

Beslut
a.

Styrelsen godkänner att 10000 kronor tas från fonden för oförutsedda
händelser

10. Entledigande av Benhur Menghis som projektledare för INKA
a.

Benhur Menghis entledigas från och med den första januari

11. Entledigande av Emma Petersén som Nöjesordförande
a.

Emma Petersén entledigas från och med den första januari

12. Entledigande av Isak Ymen som Prylgeneral från och med den 1 januari 2018
a.

Isak Ymen entledigas från och med den första januari

13. Val av Fanbärare
a.

August Asplund väljs till fanbärare

14. Val av HerTechFuture-ansvariga
a.

Sofia Sandström och Vakant väljs till HerTechFuture-ansvariga

15. Val av Local Responsible för Estiem i Lund
a.

Fredrik Sidh väljs till Local Responsible för Estiem i Lund

16. Fyllnadsval av Nöjesordförande
a.

Gustaf Sundell fyllnadsväljs till Nöjesordförande

17. Fyllnadsval av Spexmästare
a.

Arvid Ekblom fyllnadsväljs till Spexmästare

18. Informera om projektgrupp angående sektionsbil
a.

Fredrik Tegström har gått med i projektgruppen
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b.

Vi skulle kunna skicka ut och rekrytera till den igen

c.

Vi vill att bilgruppen ska kunna komma igång

d.

Styrelsen återutlyser posterna i januari men Tegström kan börja jobba nu

19. Information om posterna som inte blivit tillsatta
a.

En HerTechFuture

b.

Sektionsgroda

c.

Kapellmästare

d.

Representant till TLTHs valnämnd

20. Övrigt
a.

Tack för denna tid <3

21. Kommande möten
a.

Nästa Styrelsemöte:  Styrelsehelg, januari 2018

b.

Kvällsmöte: 20 december 2017

22. Mötet avslutas

        ____________________

___________________
Erik Herbertsson

        Claudio Gandra
      Justerare

Mötessekreterare
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