Vårmöte #1, VT 2018
Tid: Torsdagen den 8:e februari, kl. 15.30
Plats: Vasa A, Vasa
§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat 15.35 av ordförande Jacob Hellke.
§ 2. Val av mötesordförande
Jacob Hellke nominerar Axel Ihrfelt till mötesordförande.
Axel Ihrfelt väljs till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Nicole Stengård Tamm väljs till mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Petter Häggberg och Teodor Lindér väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
§ 5. Mötets behöriga utlysande
Mötet är behörigt utlyst.
§ 6. Godkännande
Dagordningen godkänns.
§ 7. Adjungeringar
Chalmers Cortégekommitté:
Per Wiklund
Gustav Eriksson

Vårmöte #1, 2018-02-08

Ludvig Andersson
Viktor Larsson
Olle Hemlin
Elin Sandahl
Husansvarig Kåren:
Jonas Hultén
Adjungeras in i klump med närvaro- och yttranderätt.
§ 8. Information från I-programmet
Ola Hultkrantz är inte närvarande.
§ 9. Information från Styrelsen
Jacob (Ordförande): Golden-I blir inte av med sitt alkoholtillstånd, sedan förbereder
Jacob inför I-konferensen i början av mars annars är det mest uppstartsarbete.
Oscar (Vice ordförande): Håller en kommittéutbildning i helgen.
Calle (Kassör): Arbetat med budgeten som även kommer presenteras under mötet.
Nicole (Kommunikatör): I-sektionen har numera en egen Instagramprofil. Finns att
hitta under användarnamnet @isektionenchalmers.
Anton (Socialt ansvarig): Skett en del stölder i skolan, Vasa och på Campus, under
senaste tiden. Så håll koll på era värdesaker.
Theo (IT-ansvarig): Sett över hemsidan och dess funktioner.
Emil (Alumni och Integrationsansvarig): Börjat arbeta med projekt som kommer ske
under våren.
Johanna (SAMO): Arbetar för tillfället med Studentbarometern, fyll i den!
Erik (I-Armar):  Kikar på vilka företag som är intressanta och om det finns nya företag
att skapa kontakt med.
Thea (SNI): Hade Coffee break under dagen vilket var lyckat och nästa vecka är det
dags för pluggfrukost.
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§ 10. Information från Kåren
Jonas, husansvarig i kåren, berättar om kårens verksamhet. Sök kårledningen,
ansökningstiden stänger nästa onsdag. På senaste FUM så beslutades att
husansvariges roll skulle delas upp i två där den nya posten tar ansvaret för IT. Sedan
är det även aspningstider för andra kommittéer på kåren. Det börjar dra ihop sig till
fullmäktigeval så om du är intresserad av det, sök! Torsdag 15/2 är det premiär för
OfCourse, en schemabrytande aktivitet där det finns chans att utveckla dig själv
utanför studierna. Studentrösten är också på gång framöver, i denna eller nästa
läsperiod.
Cortégekommittén, informerar om att det imorgon är sista dag för
preliminäranmälan till årets bygge. Definitiv anmälan är 23:e februari och fram tills
dess finns det möjlighet att fortsätta spåna på idéer. De visar även en inspirerande
video från förra årets Cortége. “Man är inte Chalmerist förrän man byggt Cortége!”
§ 11. Sammanställning av budgeten för föregående år
Christopher West, sektionskassör 2017, presenterar ekonomiska utfallet för 2017.
Intäkter: De flesta intäkter såg ut som de brukar. Pantzarvagnen, sektionsbilen
användes aktivt under året av I-sektionen vilket gjorde att det fördubblades mot
förväntat.
Projekt och evenemang: Det som främst är värt att nämna är att
mentorskapsprogrammet gick under budget.
Övriga kostnader: Satsat mycket på mat till sektionsmöten och gick därmed över
budget. Vidare har sektionsbilen varit kostsam på grund av skador och har därmed
gått över budget. Skadeståndet kommer från mottagningen 2016.
Äskningar: Anledningen till att vissa kommittér inte gjort av med lika mycket pengar
som budget är då de planerat evenemang i slutet av året som inte blivit av sedan.
Andra kommittéer har mer då de valt att investera i ex. högtalare och kameror.
Sammanställning: Om ni är intresserade av de enskilda kommittéernas resultat så
kan ni höra av er till Christopher eller Carl längre fram när de är klara.
Gick plus under året.
Tabeller bifogas nedan.
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§ 12. Fastställande av budget för innevarande år
Christopher har gjort ett budgetförslag för 2018 tillsammans med Carl Christensen,
sektionskassör 2018, Petter Häggberg, sektionsordförande 2017, samt Jacob Hellke,
sektionsordförande 2017.
Intäkter: Golden-I:s överskott ska gå tillbaka till Styrelsen och om de sedan vill
investera i nya saker så får de äska pengar från Styrelsen. 70 000kr från
I-programmet behåller de och ger ut om mottagningen hålls på en bättre nivå än
förra året då det var en del stök.
Projekt och evenemang: Balen förväntas bli stor i år också då det är 35-års jubileum.
Vidare så är pengar undanlagda till I-masters julfest då den äskas till varje år.
Övriga kostnader
Fråga: Jonas undrar varför summan för pantzarvagnen ökar i år? Bokföringstekniska
anledningar då det inte går att överföra pengar internt på sektionen.
Målet är att resultatet kommer bli 20 511 kr och efter avsättningar på 20 000 kr blir
resultatet 511 kr.
Fråga: Axel, kommer det tas pengar ur Jubileumsfonden till balen? Nej, då det inte är
formulerat så i fondens “regler”.
Fråga: Kring maten till sektionsmöten? Ett sätt att få studenter att komma till
mötena så att det är möjligt att rösta igenom beslut, 25 personer krävs.
Budgeten röstas igenom.
Tabeller bifogas nedan.
§ 13. Proposition
§ 13.1 Proposition angående ändring av stadgan andra läsningen
Andra läsningen av ändringen i stadgan.
Bakgrund:
Sedan den senaste stora revideringen av sektionens styrdokument har §1
Ändamål i Stadgan varit en tom rubrik. Efter att ha konsulterat tidigare års
styrelser har vi fått förklarat att detta skett medvetet för att vi ansåg oss ligga
under Chalmers studentkår (Kåren) och därför hade samma ändamål som
kåren, men begränsat för sektionsmedlemmarna. Nyligen har en stor
utredning påbörjats för att se över den ekonomiska situationen på Kåren och
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teknologsektionerna. Det har under denna utredning framkommit en del
felaktigheter i vår och andras ekonomiska verksamheter. Ett arbete pågår för
att förändra rutiner och dokumentation för att rätta till dessa felaktigheter. I
denna utredning har det klargjorts att trots att Teknologsektionen Industriell
ekonomi är del av Kåren har vi ett eget organisationsnummer och står därför
självständiga i flera aspekter av vår verksamhet. Det är därför av vikt att vår
Stadga fristående redogör för vårt ändamål.
Styrelsen yrkar på att:
att
§1 i Stadgan lägga till ”Teknologsektionen Industriell ekonomi
är en ideell sammanslutning av medlemmar i Chalmers studentkår
vars ändamål är att verka för sammanhållning mellan medlemmarna
och tillvarata deras gemensamma intressen inom utbildningsfrågor
och studiesociala frågor.”
Propositionen godkänns i sin helhet för andra gången.
§ 14. Motion
Inga motioner har inkommit.
§ 15. Övriga frågor
Emil: Vad gör vi om vi inte får de 70 000 kr av I-programmet efter mottagningen?
Calle svarar: Kommer vara mer försiktiga med äskningar av ex. högtalare om det
redan finns liknande som fungerar och senarelägga liknande äsknignar. Dock bör det
tydliggöras att äskningar fortfarande är önskvärda och alla uppmanas att fortsätta
äska.
§ 16. Mötets avslutande
Mötet avslutas 16.13 med sektionssången.
Vid protokollet

____________________________
Nicole Stengård Tamm

Justerare

Justerare

____________________________
Petter Häggberg

____________________________
Teodor Lindér
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Sammanställning budget 2017:
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Sammanställning budget 2018:

