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1. Propositioner  

1.1 STADGAR  

Bakgrund  

Styrelsen har granskat sektionens stadgar och har gemensamt kommit fram till att vissa delar inte 
speglar sektionens verksamhet som den ser ut idag. Det finns även delar av stadgarna som är 
otydliga. Styrelsen har därför tagit fram nedan förslag på ändringar i stadgarna. De förändringar 
som föreslås är markerade med gult.  

1.1.1 Sektionsmöte 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§4:18 Behörighet  Sektionsmötet kräver minst 15 medlemmar för att anses 
behörigt. 

Till 

§4:18 Behörighet                Sektionsmötet kräver minst 12 medlemmar utöver 
styrelseledamöter för att anses behörigt. 

1.1.2 Utskott 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§8:4 Undergrupper  Undergrupper kan skapas inom utskotten för att tillvarata 
specifika intressen hos medlemmarna. Styrelsen beslutar om 
vilka undergrupper som ska finnas samt väljer ordförande för 
dessa undergrupper. 

Till 

§8:4 Kommittéer                Kommittéer kan skapas för att tillvarata specifika intressen hos 
medlemmarna. Styrelsen beslutar om vilka kommittéer som ska 
finnas samt väljer ordförande för dessa kommittéer. 
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1.1.3 Upplösning av sektionen 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§13:1 Upplösning  För upplösande av sektionen krävs beslut med tre fjärdedelars 
majoritet på två på varandra följande sektionsmöten med minst 
en månads mellanrum. 

Till 

§13:1 Upplösning                För upplösande av sektionen krävs beslut med tre fjärdedelars 
majoritet på två på varandra följande sektionsmöten med minst 
20 studiedagars mellanrum. 
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1.2 REGLEMENTEN  

Bakgrund  

Enligt sektionens nu gällande reglemente åligger det sektionen att ständigt underhålla dess 
reglementen. Styrelsen har gått igenom dess reglementen och tagit fram ändringsförslag för att de 
ska bättre spegla sektionens verksamhet idag. De förändringar som föreslås är markerade med 
gult. 

1.2.1 Reglemente för Utskott  

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§2 Reglemente för Utskott  
Det åligger utskottsordförande att: 
• Ansvara för att reglementen, stadgar och andra föreskrifter 
efterlevs. 
• Rapportera om utskottets aktiviteter till styrelsen. 

• Ansvara för att utskottets reglemente hålls ajour. 
• Vara ytterst ansvarig för utskottets ekonomi. 
• Tillsammans med sektionens kassör ansvara för berört 
utskotts beställningar. 
• Ansvara för att utskottet är representerat av minst en person 
vid sektionsmöten. 
• Ansvara för att säkerställa att utskottens ledamöter är medlem 
i sektionen. 
 

Det åligger vice utskottsordförande att: 
• Vara utskottsordförandes ställföreträdare. 

• När denne blir tillsatt närvara på ett styrelsemöte tillsammans 
med utskottsordförande för att introducera sig själv. 

• Avgå som vice när utskottsordförande avgår sin post. 

• Närvara under styrelsemöten om utskottsordförande ej kan 
närvara. 

• Tillsammans med ordförande tydligt kommunicera sin roll 
med övriga utskottsmedlemmar. 

• Vice utskottsordförandes utskottspecifika uppgifter ska 
bestämmas tillsammans med utskottsordförande och dessa ska 
dokumenteras. 
 

 
Det åligger sektionens utskott att: 



     Sektionsmöte 4 
         2017-04-27 

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

4(20) 

• Hos utskottet skall den enskilde medlemmen kunna lämna 
förslag på aktiviteter och ställa frågor rörande utskottets 
uppgifter. 
• Bedriva en sådan verksamhet/aktiviteter som främjar 
medlemmarnas välbefinnande som studerande. 
• Verka för dialog inom sektionen och verka för samarbete 
med övriga utskott. 

• Ansvara för sin egen ekonomi och att den redovisas löpande 
till styrelsen och till medlemmarna vid årsmötet. 

• Arbeta utefter gemensamt uppsatta mål och riktlinjer för den 
övergripande verksamheten samt de mål och riktlinjer som 
utskottet själv utformar. Detta för att skapa, och bibehålla, 
traditioner och rutin. 
• Kontinuerligt dokumentera sin verksamhet samt sina 
aktiviteter och projekt. 

• Tillsammans med styrelsen verka för en ökad integration 
mellan årskurserna på de program knutna till sektionen. 

• All kontakt med företag skall ske i samarbete med 
arbetsmarknadsutskottet. 
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Till 

§2 Reglemente för Utskott samt Kommittéer  
Det åligger utskotts- och kommittéordförande att: 

• Ansvara för att reglementen, stadgar och andra föreskrifter 
efterlevs. 
• Rapportera om utskottets respektive kommitteens aktiviteter 
till styrelsen. 
• Ansvara för att utskottets respektive kommitteens reglemente 
hålls ajour. 
• Vara ytterst ansvarig för utskottets respektive kommitteens 
ekonomi. 

• Tillsammans med sektionens kassör ansvara för berört 
utskotts respektive kommittees beställningar. 

• Ansvara för att utskottet respektive kommitteen är 
representerat av minst en person vid sektionsmöten. 

• Ansvara för att säkerställa att utskottets respektive 
kommitteens ledamöter är medlem i sektionen. 

 
Det åligger vice utskotts- och kommittéordförande att: 

• Vara utskotts- och kommittéordförandes ställföreträdare. 
• När denne blir tillsatt närvara på ett styrelsemöte tillsammans 
med utskotts- respektive kommittéordförande för att 
introducera sig själv. 

• Avgå som vice när utskotts- respektive kommittéordförande 
avgår sin post. 

• Närvara under styrelsemöten om utskotts- respektive 
kommittéordförande ej kan närvara. 
• Tillsammans med utskotts- respektive kommittéordförande 
tydligt kommunicera sin roll med övriga utskotts- respektive 
kommittémedlemmar. 
• Vice utskotts- och kommittéordförandes utskotts- respektive 
kommittéspecifika uppgifter ska bestämmas tillsammans med 
utskotts- respektive kommittéordförande och dessa ska 
dokumenteras. 
 

 

Det åligger sektionens utskott samt kommittéer att: 

• Hos utskottet respektive kommitteen skall den enskilde 
medlemmen kunna lämna förslag på aktiviteter och ställa frågor 
rörande utskottets respektive kommitteens uppgifter. 

• Bedriva en sådan verksamhet/aktiviteter som främjar 
medlemmarnas välbefinnande som studerande. 
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• Verka för dialog inom sektionen och verka för samarbete 
med övriga utskott respektive kommittéer. 

• Ansvara för sin egen ekonomi och att den redovisas löpande 
till styrelsen och till medlemmarna vid årsmötet. 

• Arbeta utefter gemensamt uppsatta mål och riktlinjer för den 
övergripande verksamheten samt de mål och riktlinjer som 
utskottet respektive kommitteen själv utformar. Detta för att 
skapa, och bibehålla, traditioner och rutin. 

• Kontinuerligt dokumentera sin verksamhet samt sina 
aktiviteter och projekt. 

• Tillsammans med styrelsen verka för en ökad integration 
mellan årskurserna på de program knutna till sektionen. 

• All kontakt med företag skall ske i samarbete med 
arbetsmarknadsutskottet. 

 

1.2.2 Reglemente för Valberedningen  

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att lägga till 
 

§3:2 Reglemente för Valberedningen 
Det åligger valberedningen att: 

• Vara insatt i sektionens verksamhet. 
• Planera rekryteringsprocessen samt att presentera den 

för styrelsen senast tio veckor innan sektionsmöte. 
         Det åligger valberedningens ordförande att: 

• Ansvara för valberedningens verksamhet. 
• Ansvara över att valberedningen finns representerade 

under samtliga sektionsmöten. 
• Lämna skriftligt överlämningsdokument till sin 

efterträdare senast vid överlämningstillfälle. 
• Ha kontinuerlig kontakt med sektionsordförande och 

verka för ett gott samarbete mellan sektionsstyrelsen 
och valberedningen. 
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2. Valberedningens nomineringar 
2.1 Nominering av Ordförande 

Valberedningen föreslår: Jesper Jolma  

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2018-06-31 

Motivering: Jesper Jolma, I3, är en resultatorienterad och driven person från Stockholm. Under sin 
tid på LTU har han hunnit med att vara ordförande för Intu och varit engagerad inom ‘180’. Samtidigt 
har Jesper arbetat deltid och vet därför hur han optimerar sin tid för att hinna med sina åtaganden. Med 
ett tidigare engagemang inom sektionen och en tidigare vana inom ledarrollen ser vi i valberedningen 
Jesper som en väl passande kandidat till rollen som ordförande för sektionen. 

2.2 Nominering av Kassör 

Valberedningen föreslår: Eric Danielsson 

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2018-06-31 

Motivering: Eric, I1, är en positiv och energisk kille som är uppvuxen i Falun. Eric har under sin 
tid på LTU varit ekonomiansvarig för Orienteringssektionen på STIL och har påvisat ett stort intresse 
för posten som kassör för sektionen. Under sitt första år har Eric även varit engagerad i Casegroup och 
I-drott. Vi anser att Eric är en bra kandidat då han har den vilja vi söker och ett driv till att lära sig 
mer, därför tror vi att han kommer göra ett utmärkt jobb som kassör. 

2.3 Nominering av Ordförande för Alumniutskottet 

Valberedningen föreslår: Adam Nyström 

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2018-06-31 

Motivering: Adam Nyström, I1, är en social och ansvarsfull kille från Falun som tar sig an 
uppgifter med helhjärtat engagemang. Som tidigare lagkapten i sitt hockeylag och engagerad inom 
studentkåren under sin gymnasietid, ser vi Adam som en driven kandidat som passar bra in i en 
ledarroll. Adam är idag medlem i alumni och visar ett stort intresse kring samarbetet mellan alumner 
och studenter.  

2.4 Nominering av Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet 

Valberedningen föreslår: Oliver Eriksson 

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2018-06-31 

Motivering: Oliver Eriksson, I3, är en jordnära och energisk kille från Stockholm. Innan sin tid på 
LTU har Oliver varit engagerad inom ungdomsidrotten som fotbollstränare och fäktningsdomare. Oliver 
gillar att se människors personliga utveckling och att förgylla folks förväntningar. Vi anser att han 



     Sektionsmöte 4 
         2017-04-27 

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

8(20) 

därför kommer bli en bra kandidat som kommer lyfta fram medlemmar inom utskottet och driva ett 
viktigt utskott inom sektionen framåt. 

2.5 Nominering av Ordförande för Idesix 

Valberedningen föreslår: Martin Lantz 

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2018-06-31 

Motivering: Martin Lantz, I1, är en social och inkluderande kille från Växjö. Under sitt första år 
på LTU har Martin hunnit med att vara engagerad i Alumniutskottet, LARV och är nu engagerad i 
Idesix. Vi ser Martin som naturlig i rollen då han är en varmhjärtad person som vill skapa en bra 
stämning för alla studenter samt en bättre gemenskap mellan sektionerna. 

2.6 Nominering av Ordförande för Internationella utskottet 

Valberedningen har valt att lämna denna post vakant då lämplig kandidat ej hittats.  

2.7 Nominering av Ordförande för PR-Utskottet 

Valberedningen föreslår: Matilda Lidén 

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2017-12-31 

Motivering: Matilda, I2, är en strukturerad tjej från Luleå med en god inställning. Före sin tid på 
LTU arbetade hon bland annat på SSAB och Max. Väl på LTU har Matilda suttit som PR-
ansvarig för ingenjörer utan gränser och ordförande för I-drott. Vi vill nominera Matilda till ordförande 
för PR-utskottet då vi är övertygade om att hon kommer göra ett bra jobb då hon sedan tidigare har 
goda erfarenheter och ett stort intresse inom området.  

2.8 Nominering av Ordförande för Programrådet (UBS) 

Valberedningen föreslår: Alexander Jenhall 

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2018-06-31 

Motivering: Alexander, I1, är en positiv kille som vill få saker att hända. Han var redan i 
gymnasiet engagerad med nollning och olika event mellan lokala skolor. Alexander har under sin tid på 
LTU varit engagerad i programrådet och hans mål är att tillsammans med utskottet fortsätta 
utvecklingsarbetet för programmet. Därför tror vi i valberedningen att Alexander kommer göra ett bra 
jobb som ordförande för programrådet. 

2.9 Nominering av Ordförande för Valberedningen 

Valberedningen har valt att lämna denna post vakant då lämplig kandidat ej hittats.  

2.10 Nominering av Kårfullmäktigeledamöter 
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Valberedningen föreslår: Lisa Sörqvist, Baran Calisir och Anton Sandberg 

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2018-06-31 

Motiveringar:  
Lisa Sörqvist, I3, är 22 år gammal och kommer från Vänersborg. Lisa sitter idag med i 
Teknologkårens ledningsgrupp och har därför god insikt i vad sektionerna kan kräva, därför vill vi 
nominera Lisa till KF-ledamot. 

Baran Calisir, I2, är 22 år gammal. Baran sitter idag som KF-ledamot för sektionen och har därmed 
en god insikt i kåren och hur kårfullmäktige fungerar. Han tycker även det är viktigt att sektionen 
finns representerad i det högst beslutande organet, därför vill vi nominera Baran till KF-ledamot. 

Anton Sandberg, I1, är 19 år gammal. Anton är idag suppleant för KF och ersatt ordinarie ledamot 
vid två tillfällen under verksamhetsåret 16/17. Han är nu redo att ta rollen som KF-ledamot för att 
vara med och påverka för studenternas bästa, därför vill vi nominera Anton till KF-ledamot. 

2.11 Nominering av Suppleant till Kårfullmäktige 

Valberedningen har valt att lämna denna post vakant då lämplig kandidat ej hittats.  
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3. Budget 17/18 

3.1 I-Sektionen 17/18 

Sektionen	för		
Industriell	ekonomi	(Resultat)	
Styrelse	100	 -162988	
Arbetsmarknad	110	 168400	
IntU	120	 -3600	
Idesix	130	 -12800	
PR	140	 12625	
Igloon	150	 5875	
Alumni	160	 -6190	
UBS	170	 -6300	
Valberedningen	180	 -400	
I-konferens	190	 0	
I-case	200	 0	
Resultat	 -5378	

	  

Totala	intäkter	 744700	
Totala	kostnader	 750078	
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3.2 Styrelse 100 
 Intäkter	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	

3110	 Sponsring	 	    

  Sektionsmöten	 4	 1500	 6000	
	  Styrelsetröja	(ETS)	 15	 500	 7500	
	  LCM	nytt	event	(TKL)	 	  5000	

3120	 Nolleperioden	 	    
  Armbandspengar	(TKL)	 100	 37	 3700	

	   20	 40	 800	
3900	 Sektionstillskott	 	 2	 12000	 24000	
3989	 Övriga	bidrag	 	    

3990	 Övr	ersättn	och	intäkt		 	    

  Åre	skiweek		 1	 145750	 145750	
		 Summa	intäkter	 		 		 		 192750	

	      

 Kostnader	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	
4010	 Inköp	material	och	varor	 	   

  Styrelsetröja	 15	 500	 7500	
4110	 Nolleperioden	 	   28000	

	  Sektionsmiddag	 	   

  Lokal	 	   
  Övriga	kostnader	 	   

4120	 Sektionsmöten	 	    

  Mat/annat	 4	 2000	 8000	
	  Val	 2	 500	 1000	

4130	 Förtäring	 	    

  Kvällsmöten	 8	 150	 1200	
	 		 I-frukost	 4	 1500	 6000	
	 		 Aktiva	dagen		 	  8000	

		 		 Kaffe,	fika	och	diverse	saker	 	 10000	
5810	 Resebidrag	 	    

  Ansökan	 	  4000	
	      

5812	 Resekostnad	 	    

  I-Case	2018	 8	 1750	 14000	
	  I-konferens	 22	 700	 15400	

		 		 CM	 4	 2000	 8000	
		 		 Alumnträff	 2	 700	 1400	

	  TIMES	 4	 2500	 10000	
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6070	 Representation(anmälningsavgifter)	 	   

  I-konferens	 22	 1000	 22000	
	  ESTIEM	(CM)	 4	 800	 3200	
	  I-Case	 8	 500	 4000	
	      

6090	 Teambuilding	 	    
  Styrelse	 22	 100	 2200	

	  Överlämning	 11	 300	 3300	
6570	 Bankkostnader	 	    

  I-zettle	 	  2000	
	  Swedbank	kostnader		 	  1200	
	  eVisma		 12	 149	 1788	

6150	 Trycksaker	 	    
      

6250	 Porto	 	    

  Porto	 	  200	
	  Kontorsmaterial	 	  1000	

6390	 Övr	kostnader	 	    

  Investeringar	 	  10000	
	  Medlemspremiering	 	  5000	
	  Åre	skiiweek		 1	 146000	 146000	

6990	 Gåvor	och	bidrag	 	    

  I-konferens	 2	 175	 350	
	  I-Sverige	KIVA	Projekt	 1	 2000	 2000	
	      

 Fonder		 	    
  Projektfonden	 	  3000	

	  Investeringsfonden	 	  5000	
	  Återkommande	event	fond	 	 11000	
	      

 Luleå	Capital	
Management	

Evenemang		 	  5000	

	  Investeringspengar	 	  5000	
	 Kostnader	styrelse	 		 		 		 355738	
	      

      

 Resultat	Styrelse	 	   -
162988	
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3.3 Arbetsmarknad 110 
 Intäkter	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	

3641	 Arbetsmarknadsintäkter	 	    
  Tjejkvällen	 2	 15000	 30000	

	  Samarbetsavtal		 2	 10000	 20000	
	  Studieresa	 4	 11000	 44000	
	  I-Hörnan	 1	 12000	 12000	
	  Sektionsmingel	 2	 5000	 10000	
	  Marknadsföring	 5	 2500	 12500	
	  Lunchföreläsning	 3	 8000	 24000	
	  TIMES	 1	 11000	 11000	
	  I-case	kval	 1	 11000	 11000	
	  Övriga	event	 4	 5000	 20000	
	      

3989	 Övriga	bidrag	 	   0	
3110	 Sponsring	 	    

  Tjejkvällen	 1	 17000	 17000	
	  Lunchföreläsning	 3	 2000	 6000	
	  I-Hörnan	 1	 8000	 8000	

3990	 Övr	ersättn	och	intäkt		 	   0	
		 Summa	intäkter	 		 		 		 225500	

	      

 Kostnader	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	
6090	 Teambuilding	 	 10	 100	 1000	
4130	 Förtäring	 	    

  I-case	kval	 1	 4000	 4000	
	  Tjejkvällen	 1	 17000	 17000	
	  Lunchföreläsning	 3	 2200	 6600	
	  I-Hörnan	 1	 8000	 8000	
	      

      

5812	 Resekostnad	 	    

  Studieresan	 30	 400	 12000	
6390	 Övr	kostnader	 	    

  CaseGroup	 	  8000	
6990	 Gåvor	 	   500	

		 Summa	kostnader	 		 		 		 57100	
	      

 Resultat	
Arbetsmarknad 

   168400 
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3.4 IntU 120 
 Intäkter	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	
3110	 Sponsring	 	    

		 		 Utbyteskvällen	 1	 4500	 4500	
		 		 ESTIEM-event	 1	 5000	 5000	
		 		 Utbytesmingel	 1	 3000	 3000	
		 		 Övrigt	event	 1	 2400	 2400	
		 		 TIMES	 1	 10000	 10000	
		 		 		 		 		 		
3190	 Intäkter	anmälningsavgifter	 		 		 		
		 		 ESTIEM	aktivitet	 15	 500	 7500	
		 		 	    

3989	 Övriga	bidrag	 		 		 		 		
3990	 Övr	ersättn	och	intäkt		 		 		 		 		
		 Summa	intäkter	 		 		 		 32400	
		 		 		 		 		 		
		 Kostnader	 		 Antal	 Belopp	 Totalt	
4130	 Förtäring	 		 		 		 		
		 		 ESTIEM	aktivitetet	 1	 12500	 12500	
		 		 Utbyteskvällen	 1	 4500	 4500	
		 		 Övrigt	event	 1	 2400	 2400	
		 		 Utbytesmingel	 1	 3000	 3000	
		 		 TIMES	 1	 10000	 10000	
6070	 Representation	 	    

  TIMES	 4	 500	 2000	
6090	 Teambuilding	 	 1	 	 1000	
6990	 Gåvor	 	   400	
6390	 Övr	kostnader	 	   200	

	 Summa	kostnader	 	   36000	
	      

      
 Resultat	IntU	 	   -3600	
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3.5 Idesix 130 
 Intäkter	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	
3130	 	     
 		 I-sittning	VT	 1	 20000	 20000	

	 		 I-sittning	HT	 1	 40000	 40000	
	 		 Dodgeballen	 1	 		 70000	
	 		 Tacotagget	 1	 		 3500	
	 		 Fulsittning	 1	 		 4000	
	  Nytt	evemenang	Ek6	 1	 7000	 7000	
	  Pub	Crawl	 1	 2000	 2000	
	  Spons		 	  7000	
	 I-drott	 Futsalturneringen	2018	 	  4500	
	  En	till	turnering	under	HT	2017	 	 3500	
	  Pre-	Dodgeballevent		 	  0	
	 Summa	
intäkter	

		 		 		 161500	

	      
 Kostnader	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	
4010	 	     
  I-sittning	VT		 1	 22000	 22000	

	 		 I-sittning	HT	 1	 44000	 44000	
	 		 Julfest	 		 		 7000	
	 		 Dodgeballen	 		 		 70000	
	 		 Tacotagget	 		 		 4300	
	 		 Fulsittning	 		 		 5000	
	  Nytt	evemenag	Ek6	 1	 7000	 7000	
	  Pub	Crawl	 1	 4000	 4000	
	      

 I-drott	 Futsalturneringen	2018	 	  4500	
	  En	till	turnering	under	HT	2017	 	 3500	
	  Pre-Dodgeballevent	 	  1000	
	  Teambuilding	 	  1000	

6090	 Teambuilding		 	 8	 125	 1000	
	 Summa	kostnader	 		 		 174300	
	      

      
 Resultat	Idesix	 	   -12800	
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3.6 PR 140 
 Intäkter	 		 Antal	 Belopp	 Totalt	

3644	 PR	intäkter	 		 		 		 		
	 		 I-tröjor	 30	 500	 15000	

	 		 Märken	 50	 20	 1000	
	 		 Pluntor	 30	 150	 4500	
	 		 Paraply	 20	 120	 2400	
	 		 Pins		 20	 20	 400	
	 		 Spegatter	 50	 20	 1000	
	 		 I-väskan	 53	 250	 13250	
	 		 Termosmugg	 20	 150	 3000	

3989	 Övriga	bidrag	 		 		 		 		
3990	 Övr	ersättn	och	

intäkt		
		 		 		 		

	 		 		 		 		 		
	 Summa	intäkter	 		 		 		 40550	

	 		 		 		 		 		
	 Kostnader	 		 Antal	 Belopp	 Totalt	

4010	 Inköp	material	och	varor	 		 		 		
	 		 I-tröjor	 30	 500	 15000	

	 		 I-väskan	 0	 362,5	 0	
	 		 Paraply	 0	 78	 0	
	 		 Pluntor	 30	 87,5	 2625	
	 		 Termosmugg	 0	 125	 0	
	 		 Spegatter	 200	 16,5	 3300	
	 		 Märken		 50	 		 		

	 		 		 		 		 		
6090	 Teambuilding		 		 1	 		 1000	
5930	 Marknadsföring	 		 		 		 5000	
6230	 Hemsida	 		 		 		 1000	
6390	 Övr	kostnader	 		 		 		 		

	 Summa	kostnader	 	   27925	
	      

      

 Resultat	PR	 	   12625	
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3.7 Igloon 150 
 Intäkter	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	

3140	 Igloointäkter	 	   47000	
3110	 Sponsring	 	   15000	
3989	 Övriga	bidrag	 	    

3990	 Övr	ersättn	och	intäkt		 	    

		 Summa	intäkter	 		 		 		 62000	
		 		 		 		 		 		
		 Kostnader	 		 Antal	 Belopp	 Totalt	

4010	 Inköp	material	och	
varor	

		 		 		 35000	

6090	 Teambuilding	 		 9	 125	 1125	
		 Investeringar	 		 		 		 20000	

3690	 Övr.	Kostnader	 		 		 		 		
		 Summa	kostnader	 		 		 		 56125	

	      
      

 Resultat	Igloon	 	   5875	
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3.8 Alumni 160 
 Intäkter	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	

3110	 Sponsring	 	    

  Alumniföreläsning	Nolleperioden	 	 8000	
	  Alumniföreläsning		 2	 4500	 9000	

3990	 Övr	ersättn	och	intäkt		 		 		 		
	 Summa	intäkter	 	   17000	

	      

 Kostnader	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	
4130	 Förtäring	 	    

  Nolleperioden	 1	 6840	 6840	
	  Alumniföreläsning	 2	 2250	 4500	
	      

5830	 Logi	 	 3	 800	 2400	
	      

5811	 Resekostnad	Alumner	 		 		 		
	  Nolleperioden	 1	 2500	 2500	

	  Alumniföreläsning	 2	 2500	 5000	
	 		 		 		 		 		

6090	 Teambuilding	 		 1	 		 1000	
	      

6990	 Gåvor	 		 3	 150	 450	
	      

6390	 Övr	kostnader	 		 		 		 500	
	 Summa	
kostnader	

		 		 		 23190	

	      
      

 Resultat	Alumni	 	   -6190	
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3.9 UBS 170 
 Intäkter	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	

3110	 Sponsring	 	    

  I-Forum	 1	 13000	 13000	
	 		 NSI	 		 		 		

	 Summa	intäkter	 	   13000	
	      

 Kostnader	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	
4130	 Förtäring	 	    

  I-Forum	 52	 250	 13000	
6090	 Teambuilding	 	 12	 125	 1500	
6390	 Övr	kostnader	 	    

  I-fika	 2	 800	 1600	
	  Årets	I-are	 	  3000	
	 		 I-Forum	 1	 200	 200	
	 Summa	
kostnader	

	   19300	

	      

      

 Resultat	UBS	 	   -6300	
	      

 Extra	post	 	    

  Lunchbiljett	på	unik	alt.	
centrum	

10	 90	 900	

	  Infopass	valfria	kurser	 50	 40	 2000	

 

3.10 Valberedningen 
      

 Kostnader	 	 Antal	 Belopp	 Totalt	
6090	 Teambuilding	 	 4	 125	 400	

		 Summa	kostnader	 		 		 		 400	
	      

      

 Resultat	 	   -400	

 


