
	
 

 
 
 
 

Bilagesamling 
Sektionsmöte 2 
2015-11-23 18:00 C305 

 
 

 
  



 Sektionsmöte 2 
2015-11-23 

Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se  

1(4) 

1. Propositioner	
 

2. Motioner 
 
2.1 Motion gällande mandatperiod för styrelsemedlemmar 
 
Bakgrund 
 
Förslaget medför att man då skulle kunna ha ett utskott bestående av åtta 
medlemmar med åtta olika poster och ansvarsområden inom utskottet. Dessa åtta 
personer sitter på sina poster i ett år och avgår tillsammans som grupp och lämnar 
plats för åtta nya personer. 
 
För att föra all kunskap som finns inom utskottet vidare från år till år bör det finnas 
ett överlappande tidsspann där de som skall kliva pa ̊ sina poster ga ̊r bredvid avga ̊ende 
utskottsmedlemmar. Detta tidsspann bör sträcka sig från Lp3 till slutet av Lp4. 
På sektionsmöte 4 väljer mötet in den nya ordföranden för Idesixutskottet som 
kommer leda Idesix arbete under kommande verksamhetsår. 
 
Jag tror att detta bland annat skulle öka gemenskapen i gruppen, höja 
prestationsnivån för evenemang arrangerade av utskottet, få fler engagerade 
sektionsmedlemmar och ge en tydligare struktur i utskottet. 
 
För att flytta valet av denna styrelsepost till sektionsmöte 4 bör en annan styrelseposts 
invalstillfälle flyttas till sektionsmöte 2 och jag föreslår Alumniutskottet. 
 
 
Förslag 
 
att  Val av ordförande för Idesix fortsättningsvis väljs på sektionsmöte 4. 
 
 



 Sektionsmöte 2 
2015-11-23 

Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se  

2(4) 

3. Valberedningens nomineringar 
 
3.1 Nominering av Vice Ordförande 

 
Vakant 

 
3.2 Nominering av SMSS 

 
Valberedningen föreslår Caroline Haag till SMSS  

 
Mandatperiod: 01.01.16 – 31.12.16 

 
Motivering: 

 
Caroline Haag läser tredje året på industriell ekonomi och befinner sig i nuläget på 
utbytesstudier i USA. Caroline är noggrann, strukturerad och en god lyssnare. Hon 
visar ett stort intresse för sektionens arbete och vill vara delaktig i sektions 
utveckling. 
 

 
3.3 Nominering av Ordförande för Igloon 

 
Valberedningen föreslår Tara Shahnavaz till Ordförande för Igloon  

 
Mandatperiod: 01.01.16 – 31.12.16 

 
Motivering: 

 
Tara Shahnavaz läser första året på industriell ekonomi och är driven, social och 
kreativ. Tara har ambitionen att vidareutveckla Igloon som efterfestlokal och 
samlingspunkt för sektionens medlemmar.  

 
3.4 Nominering av Ordförande för PR-utskottet 

 
Vakant 

 
3.5 Nominering av Ordförande för Idesix 

 
Valberedningen föreslår Simon Bäckman till Ordförande för Idesix  

 
Mandatperiod: Annonseras senare 

 
Motivering: 

 
Simon Bäckman läser andra året på industriell ekonomi och sitter som Ordförande för 
Idesix. Simon har ett stort engagemang och initiativtagande, är social och har redan 
god erfarenhet av posten som ordförande för sektionens sexmästeri. 

 
3.6 Nominering av Suppleant till Kårfullmäktige 

 
Valberedningen föreslår Sebastian Stenudd till Suppleant till Kårfullmäktige  

 
Mandatperiod: 01.07.15 – 30.06.16 

 
Motivering: 
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Sebastian Stenudd läser fjärde året på industriell ekonomi och är positiv, analytisk 
och talför. Sebastian har visat ett stort intresse för Teknologkårens arbete och 
utveckling.  
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4. Ansökan om resebidrag 
    
   4.1 Ansökan om resebidrag för ESTIEM CM i Wien, Österrike 
 
Sökande: Jesper Jolma & Jonathan Hadd 
Datum: 15/11 2015 – 22/11 2015 
 
Under november 2015 kommer Jesper Jolma och Jonathan Hadd, medlem respektive 
ordförande i internationella utskottet inom sektionen för industriell ekonomi delta i en 
konferens (council meeting) för att diskutera utveckling och frågor inom den Europeiska 
organisationen ESTIEM. Detta är en viktig konferens att delta i då det är en möjlighet 
för sektionen att påverka framtiden inom organisationen. Enligt reglementet för det 
internationella utskottet skall det varje år finnas minst en representant från utskottet på 
council meeting.  
 
De resande söker för totalt 3244,25 kr. 
 


