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Beslutspunkter

Beslut om utökat förrådsutrymme för I-Sektionen
Det har gått få förbi att under I-sektionens 31 levnadsår har vi samlat på oss en del saker. I
takt med det har Nämndis, Dekis och förrådsutrymmet vi i dagsläget hyr på Kungsholmen
blivit fullt. Under denna punkt ska vi därför bemöta att ev. utöka vårt förvaringsutrymme
genom att hyra ett till förråd.

Frågor att ta ställning till:

Finns det ett behov av ett till förråd?

Vad kommer förrådet kosta?
Är det styrelsen mening att godkänna en sådan äskning?

Vem bör ha nyttjanderätt till förrådet?

Vem ansvarar för förrådet?

Mål för punkten:
Styrelsen har beslutat om I-Sektionen behöver ett nytt förråd, och i så fall godkänt
en sådan ev. äskning. Det är även tydligt vem som får använda det nya förrådet,
och vem som håller huvudsakligt ansvarar för den, såväl under införskaffandet som
löpande under året.

Beslut om I-rådets riktlinjer
I-Sektionen på KTH tillhör samarbetsinitiativet I-Sverige. Det initiativet leds av det s.k. I-Rådet som i
dagsläget består av ordförande och vice-ordförande för samtliga av de fem samarbetande
I-Sektionerna. I-Rådet och I-Konfen har diverse riktlinjer, som motsvarar stadgar/reglemente som
ska godkännas en gång per år och Sektion. Det är det vi ska göra på detta Styrelsemöte.
Information om I-Sverige går att hitta här. Riktlinjerna går att hitta här.

Frågor att ta ställning till:
Är det styrelsens mening att godkänna riktlinjerna för I-Konferensen och I-Rådet?

https://industriellekonomi.se
https://drive.google.com/file/d/1_5MD0UI1oFFq5aMkxy2MZcWSCLHeRhdm/view?usp=sharing
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Mål för punkten:
Styrelsen har tagit ställning till I-Sveriges riktlinjer avseende I-konfen och I-rådet.

Beslut om rekrytering av ledamöter till Seniorkollegiet
Seniorskollegiet har lagt fram ett förslag om att ta med en till medlem i kollegiet. Styrelsen ska
därför fatta beslut om deras förslag. Seniorkollegiets förslag är Annie Holgersson.

Frågor att ta ställning till:
Finns det några andra kandidater till ledamot i Seniorkollegiet?
Vem ämnar styrelser välja till ledamot i Seniorkollegiet?

Mål för punkten:
Styrelsen ska ha valt en ledamot till Seniorkollegiet?

Diskussionspunkter

Verkställande av SM#1-beslut
Nu är verksamhetsårets första sektionsmöte klart! På denna punkt ska vi följa upp hur det går med
uppdatering av styrdokument och publicering av protokollet.

Frågor att ta ställning till:
Hur går det med renskrivningen av protokollet?
Hur går det med uppdatering av policydokument?
Hur går det med uppdatering av reglementet?
Hur ser den framtida tidsplanen ut för dessa ändringar?

Mål för punkten:
Styrelsen ska vara införstådd i hur det går med uppdatering av diverse dokument
utifrån SM#1. Vi ska även ha en konkret tidsplan på de ändringar som ska göras,
och tydliga deadlines för när det ska vara klart.

Planering av I-konfen
Som Styrelsen vet kommer vi åka på I-konfen i Luleå den 3-6:e november. På denna punkt ska det
informeras om vilka diskussionspass som kommer behandlas på I-konfen, samt lite annan diverse
planering och information.

Frågor att ta ställning till:
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Inga frågor att ta ställning till.

Mål för punkten:
Styrelsen ska vara införstådda i vad som kommer behandlas på I-konfen och det
ska ha informerats om diverse andra punkter som rör planeringen och schemat av
I-konfen.

Övrigt
På denna punkt behandlas lite snabba frågor eller informationspunkter som är bra att veta. De är
rätt självförklarande och behöver ingen större beskrivning.

Frågor att ta ställning till:
Inga beslutspunkter.

Mål för punkten:
Styrelsen ska reda ut ev. snabba frågor och presidiet kommer informera och
påminna om lite viktig info.

Vi ses!

Presidiet genom,
Ordförande Max Kenning


