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1. Information 

1.1 Resebidrag för ESTIEM Council Meeting 

Resebidrag för ESTIEM Council Meeting i Novi Sad, Serbien  

Anton Blomquist, Datum: 5/11 2016 – 13/11 2016   

 

Under november 2016 har Internationella utskottets medlem Anton Blomquist besökt den 

serbiska staden Novi Sad med syfte att deltaga på halvårsmötet för ESTIEM. ESTIEM står för 

”European Students of Industrial Engineering and Management” och är ett nätverk för I-

utbildningar runt om i Europa. Mötet pågår under 6 dagar vilket ger en tydlig insikt i hur den 

föregående 6 månaders period har sett ut för de olika grenarna i organisationen. Detta 

redogörs genom presentationer som efterföljs av möjligheten att ställa frågor. Den 

huvudsakliga uppgiften som de utsända har från de olika skolorna är att rösta igenom nya 

stadgar, propositioner, universitets medlemskap i organisationen samt rösta huruvida den 

föregående styrelsen ska få ansvarsfrihet för det föregående året.   

Enligt reglementet för det internationella utskottet skall det varje år finnas minst en 

representant från utskottet på plats under ESTIEMs council meeting.     

ESTIEM är viktigt eftersom det ger lärosäten en ökad chans till värdefulla utbyten med andra 

universitet och högskolor runt om i Europa. Detta för att erbjuda sina studenter en mer 

nyanserad och angelägen utbildning där inte bara det egna universitetet står i fokus. Detta 

event är på det sättet ett utmärkt tillfälle för att nätverka med andra studenter och genom det 

få nya idéer och tankar huruvida den egna utbildningen kan utvecklas.   

Resekostnaderna uppgick till 2416 kr och styrelsen har enligt nuvarande reglementet beviljat 

resebidrag om 2000 kr. 

2. Valberedningen nominerar 

2.1 Nominering av Ordförande för Igloo-utskottet 

Valberedningen föreslår Karl Gladh till Ordförande för Igloo-utskottet 

  

Mandatperiod: 01.01.2017 – 31.12.2017 

 

Motivering: 

Karl Gladh, I3, är en omtänksam, social och härlig person som man kan ana kommer från 

Göteborg, men är ursprungligen från Falkenberg. Just nu befinner han sig i Skottland på 

utbytesstudier men under sin tid på LTU har han varit aktiv i Iglooutskottet och I-

drottsutskottet och vi är övertygade om att han kommer kunna göra Igloon Great Again. 

Därav vill vi nominera honom till Ordförande för Iglooutskottet kommande period. 
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2.2 Nominering av Ordförande för PR-utskottet 

Valberedningen föreslår Alma Brinkman till Ordförande för PR-utskottet 

 

Mandatperiod: 01.01.2017 – 30.06.2017 

 

Motivering: 

Alma Brinkman, I2, är en social tjej med ett otroligt driv från Norrköping. Före sin tid på 

LTU arbetade hon bland annat på ett eventföretag och hann även med ett utbytesår i Tim 

Fosters gamla hemdelstat Michigan. Alma sitter just nu som Ordförande för PR-utskottet och 

visar ett genuint intresse att utveckla marknadsföringen av I-sektionen. Vi är övertygade om 

att hon kommer kunna fortsätta leverera resultat och utveckla det jobb hon har påbörjat och 

vill därför nominera Alma Brinkman som ordförande för PR utskottet. 

 

2.3 Nominering av Sektionsadministratör 

Valberedningen föreslår Gabriel Granström till Sektionsadministratör 

 

Mandatperiod: 01.01.2017 – 31.12.2017 

 

Motivering: 

Gabriel “Gabbe” Granström, I3, är en noggrann, energisk och positiv kille med vision att få 

fler delaktiga i I-sektionen och öka jämnställdheten. Gabriel kommer ursprungligen från 

Eskilstuna och just nu befinner han sig på utbytesstudier i Skottland. Gabriel har tidigare varit 

vice ordförande för Alumniutskottet samt varit Phösare. Med ett naturligt driv och härlig 

inställning till studentlivet är vi övertygade om att han kommer passa perfekt i 

sektionsstyrelsen. Därav vill vi nominera honom till Sektionsadministratör för kommande 

period. 

 

2.4 Nominering av Vice ordförande 

Valberedningen föreslår Marie Amann till Vice ordförande 

 

Mandatperiod: 01.01.2017 – 31.12.2017 

 

Motivering: 

Marie Amann, I3, är en ambitiös och samarbetsvillig person från Eskilstuna. Hon har under 

sin tid på LTU varit engagerad i Programrådet, ingenjörer utan gränser, Larv och har suttit 

som Ordförande för programrådet. Då Marie har ett gediget driv och engagemang för 

sektionen samt tidigare erfarenheter av styrelsearbete tror vi att hon kommer fungera utmärkt 

som Vice Ordförande kommande period. Därmed vill vi nominera Marie Amann till Vice 

ordförande för I-sektionen. 


