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1. Propositioner 
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 Allmänt 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

§1 Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-
sektionen, är en ideell förening för teknologer vid Luleå tekniska 
universitet med inriktning management och ekonomi. Sektionen är 
ansluten till Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. 

§2   I-sektionen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 
§3 I-sektionens verksamhet riktar sig till teknologer med inriktning 

management och ekonomi enligt vad som föreskrivs i Teknologkårens 
reglemente för sektioner samt reglemente för 
Utbildningsbevakningssamordnare (UBS). I-sektionen ska verka för 
god sammanhållning bland medlemmarna, aktivt arbeta för att 
förbättra utbildningens kvalitet samt verka för goda nationella och 
internationella kontakter. 

Till 

§1:1 Namn Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-
sektionen, är en ideell förening för teknologer vid Luleå tekniska 
universitet som studerar civilingenjörsprogrammen industriell 
ekonomi samt öppen ingång. I-sektionen är ansluten till 
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. 

§1:2 Säte  I-sektionen har sitt säte i Luleå. 

§1:3 Värderingar I-sektionen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 
§1:4 Styrning I-sektionens verksamhet riktar sig till teknologer som studerar 

civilingenjörsprogrammen industriell ekonomi samt öppen ingång 
enligt vad som föreskrivs i Teknologkårens reglemente för sektioner. 

§1:5 Syfte I-sektionen ska verka för god sammanhållning bland medlemmarna, 
aktivt arbeta för att förbättra utbildningens kvalitet samt verka för 
goda nationella och internationella kontakter. 
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1.2 Medlemmar 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

§1 Studerandemedlem i sektionen är varje medlem av Teknologkåren vid 
LTU som valt att bli medlem i I-sektionen samt erlagt fastställd 
sektionsavgift. Utexaminerade studenter från 
civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi samt övriga som vill 
stödja sektionen kan lösa stödmedlemskap. 

§2   Medlem har närvaro- och yttranderätt vid sektionsmötet. 

§3 Studerandemedlem har rätt att få en enkel fråga eller motion 
behandlad av sektionsmötet. 

§4 Studerandemedlem har yttrande-, förslags- och rösträtt vid 
sektionsmötet. 

§5 Medlemmar har rätt att komma i åtnjutande av, genom sektionen 
erbjudna, tjänster och förmåner. 

§6 Medlemmar har rätt att ta del av föreningens protokoll och övriga 
skrifter. Studerandemedlem är valbar till förtroendeuppdrag inom 
sektionen. Studerandemedlemsavgift föreslås av sektionsmötet och 
fastställs av Teknologkårens fullmäktige. Stödmedlemsavgift 
fastställs av sektionsmötet. 

Till 

§2:1 Medlemskap Studerandemedlem, i fortsättning benämnd medlem, i I-sektionen är 
varje medlem av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet som 
valt att bli medlem i I-sektionen samt erlagt av kårfullmäktige 
fastställd avgift. 

§2:2 Stödmedlemskap Utexaminerade studenter från civilingenjörsprogrammet Industriell 
ekonomi samt övriga som vill stödja sektionen kan lösa 
stödmedlemskap. Stödmedlemsavgift fastställs av sektionsmötet. 

§2:3 Rättigheter Medlemmar äger rätt enligt följande: 
a) Närvaro-, yttrande-, förslags-,  och rösträtt vid sektionsmöte. 
b) Få en enkel fråga eller motion behandlad av sektionsmöte. 

c) Komma i åtnjutande av, genom I-sektionen erbjudna, tjänster och 
förmåner. 

d) Ta del av I-sektionens protokoll och övriga skrifter. 
e) Är valbar till förtroendeuppdrag inom I-sektionen. 

Stödmedlem äger närvaro-, förslags-, och yttranderätt vid 
sektionsmöte. 

§2:4 Röstning Rösträtt kan ej utövas genom ombud. 
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1.3 Utskott 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

§ 1 Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: 
a) Sektionsmöte 
b) Sektionens styrelse 

c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) 
d) Arbetsmarknadsutskottet, Internationella utskottet, 

alumnutskottet, aktivitetsutskottet Idesix, PR-utskottet samt 
Iglooutskottet. 

e) Revisorer 

Till 

§ 1 Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: 

a) Sektionsmöte 
b) Sektionens styrelse 

c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) 
d) Sektionens utskott 
e) Revisorer 

Att lägga till 

§8 UTSKOTT 

§8:1 Definition  Sektionens utskott utgörs av: 

a) Alumnutskottet	
b) Arbetsmarknadsutskottet	
c) Aktivitetsutskottet	Idesix	
d) Iglooutskottet	
e) Internationella	utskottet	
f) PR-utskottet	
g) Programrådet	

§8:2 Ledamöter  Utskottens ledamöter utgörs av medlemmarna i sektionen. 

§8:3 Åligganden Det åligger sektionens utskott att 

a) Följa	sektionens	stadga	och	reglemente.	

§8:5 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. 

Att ta bort 

Utskottens ledamöter utgörs av medlemmarna i sektionen. 
Från Kapitel 8 VAL 
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1.4 Anslagstavlan 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

§ 8.  Kallelse jämte föredragningslista med erforderliga bilagor till 
sektionsmöte anslås på sektionens anslagstavla samt hemsida senast 
5 studiedagar före mötet.  

§ 9.  Motioner enligt § 2:3 skall vara styrelsen tillhanda senast 7 
studiedagar före mötet.  

§ 10.  Vid sektionsmöte skall protokoll föras vilket ska anslås på 
anslagstavla och hemsida senast 10 studiedagar efter mötet enligt 
förfarande i § 7. 

Till 

§ 8.  Kallelse jämte föredragningslista med erforderliga bilagor till 
sektionsmöte anslås på sektionens hemsida senast 5 studiedagar före 
mötet.  

§ 9.  Motioner enligt § 2:3 skall vara styrelsen tillhanda senast 7 
studiedagar före mötet.  

§ 10.  Vid sektionsmöte skall protokoll föras vilket ska anslås på sektionens 
hemsida senast 10 studiedagar efter mötet enligt förfarande i § 7. 

Att ändra 

Vid styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa skall anslås på föreningens anslagstavla och 
hemsida senast 5 studiedagar efter mötet. 

Till 

Vid styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa skall anslås på sektionens hemsida senast 5 
studiedagar efter mötet. 

 

1.5 Sektionsmöten 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

§ 3.    Sektionsmötet utgörs av medlemmarna. 
§ 4.  Sektionsmötet skall hållas minst två gånger per verksamhetsår och ej 

under pågående lov eller tentamensperiod. 
Till 

§ 3.    Sektionsmötet utgörs av studerandemedlemmarna. 
§ 4.  Sektionsmötet skall hållas minst fyra gånger per verksamhetsår och ej 

under pågående lov eller tentamensperiod. 
Att ändra 

§ 18 Sektionsmötet kräver minst 15 medlemmar för att anses behörigt vid 
personval. 

Till 

§ 18 Sektionsmötet kräver minst 15 medlemmar för att anses behörigt. 
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1.6 SMSS 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

SMSS 

Till 

Sektionsadministratör 
I samtliga förekommande fall 

 

1.7 UBS 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) 
Till 

Ordförande för Programrådet 
I samtliga förekommande fall 

Att lägga till 

§8 UBS 

§8:1 Definition Ordförande för programrådet är I-sektionens 
utbildningsbevakningssamordnare (UBS). 

§8:2 Styrning UBS arbetsuppgifter och verksamhet styrs av Teknologkårens 
reglemente för Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) samt 
Sektionens reglemente för UBS. 

 

1.8 Alumnutskottet 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Alumnutskottet 
Till 

Alumniutskottet 
I samtliga förekommande fall 

 

1.9 Alumnutskottet 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Aktivitetsutskottet Idesix 
Till 

Idesix 
I samtliga förekommande fall 
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1.10 Samrådsgrupp 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ta bort 

Kapitel 7 Samrådsgrupp, UBS och utskott  

§ 1. Sektionen skall, i enlighet med sektionens reglemente, ha en 
representant i institutionens samrådsgrupp som tillsätts enligt 
reglementet för vice ordförande. Samrådsgruppen fungerar som ett 
organ för information och samråd mellan institutionen, studenter 
och doktorander 

§ 2.  Utskottens och UBS arbetsuppgifter och verksamhet styrs av 
reglementen. Reglementen fastställs av sektionsmöte. 

 

1.11 Valberedningen 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

§ 4.  Valberedningen består av minst tre ledamöter från företrädelsevis 
olika årskurser och, i förekommande fall, olika utbildningar. 
Valberedningens ordförande utses av sektionsmötet och väljs på 
årsbasis av sektionsmötet. 

Till 

§ 4.  Valberedningen består av minst tre ledamöter från olika årskurser. 
Valberedningens ordförande utses av sektionsmötet och väljs på 
årsbasis av sektionsmötet. 

 

1.12 Presidiet 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att lägga till 

§7 Presidiet 

§7:1 Sammansättning  Presidiet består av fyra personer. Dessa är: 

• Ordförande	
• Vice	ordförande	
• Kassör	
• Sektionsadministratör	

§7:2 Åligganden  Det åligger presidiet 

• att	förebereda	styrelsens	möten	
• att	verka	för	styrelsens	långsiktiga	arbete	

  



 Sektionsmöte 3 
2016-03-02 

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

7(11) 

1.13 Styrelsen 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att lägga till 

Åligganden Det åligger styrelsen att ansvara för hela sektionens 
verksamhet inför sektionsmötet. 

Befogenhet Styrelsen är sektionens högst verkställande organ. 
 

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. 

1.14 Styrelsen 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Uppdatera för styrelsemedlemmen relevant information på sektionens hemsida. 
Till 

Se till att för styrelsemedlemmen relevant information uppdateras på sektionens hemsida. 

1.15 Ordförande 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Ordförande är sektionens främsta ansikte utåt. 

Till 

Ordförande är sektionens främsta ansikte och kontaktperson utåt. 
Att ta bort 

Ordförande är ansvarig för kontakt med andra högskolor. 
 
1.16 Vice ordförande 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ta bort 

Vice ordförande skall kunna tänka sig att ta på sig ordförandeskapet. 
Att ta bort 

Vice ordförande skall tillsammans med Ordförande utgöra en intern ledningsgrupp i 
styrelsen. 
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1.17 UBS 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

UBS skall sitta i Teknologkårens studieutskott. 

UBS skall sitta med i Teknologkårens utbildningsutskott. 
Till 

UBS skall sitta med i Teknologkårens UBS-råd. 

Att ändra 

UBS skall se till att en ändamålsenlig och fullgod representant kan agera ställföreträdare om 
frånvaro av denne uppstår. Ersättaren skall företrädelsevis komma från styrelsen. 
Till 

UBS skall se till att en ändamålsenlig och fullgod representant kan agera ställföreträdare om 
frånvaro av denne uppstår. Ersättaren skall i första hand vara vice ordförande i 
Programrådet, i andra hand en representant från styrelsen. 

 

1.18 Utskott 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Utskotten skall verka för dialog inom sektionen och verka för utskottsöverskridande 
aktiviteter. 

Till 

Utskotten skall verka för dialog inom sektionen och verka för samarbete med övriga utskott. 

Att ändra 

Utskotten är ansvariga för sin egen ekonomi och att den redovisas till styrelsen och 
medlemmarna vid årsmötet. 
Till 

Utskotten är ansvariga för sin egen ekonomi och att den redovisas löpande till styrelsen och 
till medlemmarna vid årsmötet. 

1.19 Sektionens beställningar 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Utskottsordförande ansvarar för sektionens beställningar. 

Till 

Utskottsordförande tillsammans med sektionens kassör ansvarar för berört utskotts 
beställningar. 

Att ändra 

Kassören 

Ansvarar för sektionens beställningar. 
Till 

Kassören 

Är högst ansvarig för sektionens beställningar. 
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1.20 Arbetsmarknadsutskottet 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Arbetsmarknadsutskottet arbetar och planerar metoder för att skapa kontaktpunkter mellan 
studenter och företag. Exempel på det är företagspresentationer, presentation av 
medlemmarnas utbildningar hos företag och gästföreläsningar. 
Till 

Arbetsmarknadsutskottet arbetar och planerar metoder för att skapa kontaktpunkter mellan 
studenter och företag. 
 

Att ta bort 

Arbetsmarknadsutskottet ska arbeta med metoder som arbetsmarknadsdagar och studiebesök. 

 

1.21 Internationella utskottet 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Internationella utskottet skall förse sektionens medlemmar med information om 
utlandsstudier. 

Internationella utskottet skall täcka in de universitet som är av intresse gällande 
utlandsstudier för sektionens medlemmar. 

Till 

Internationella utskottet skall förse sektionens medlemmar med information om 
utlandsstudier samt om de universitet som är av intresse gällande utlandsstudier för 
sektionens medlemmar. 
 
1.22 PR-utskottet 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

PR-utskottet ansvarar för sektionens marknadsföring, intern och extern. 
Till 

PR-utskottet ansvarar för sektionens marknadsföring. 
 

Att ta bort 

PR-utskottet skall varje år informera ”Öppen ingång” om de utbildningar, under I-sektionen, 
som är valbara för dem. 

 

Att ändra 

Utskottet skall ständigt ha viljan att finna nya vägar för att förbättra hemsidan och utöka 
intresset för hemsidan. 
Till 
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Utskottet skall ständigt arbeta för att finna nya vägar för att förbättra hemsidan och utöka 
intresset för hemsidan. 
 

 

 

Att ändra 

PR-utskottet ansvarar för sektionens hemsida. 
Utskottet skall samarbeta med styrelsen om hur hemsidan ska se ut och uppdateras. 

Till 

PR-utskottet ansvarar för, i samråd med styrelsen, sektionens hemsida och dess utseende. 
 

Att ta bort 

Utskottet skall lyssna på och analysera övriga medlemmars åsikter om hemsidan.� 

Utskottet håller sig kontinuerligt informerad om medlemmarnas önskemål om hemsidan. 
 

Att ändra 

PR-utskottets ordförande förbinder sig att själv ansvara för sektionskameran. Om 
sektionskameran går sönder eller försvinner, till exempel på grund av stöld under utlåning 
förbinder sig PR-utskottets ordförande att ersätta eventuella kostnader. 
Till 

PR-utskottets ordförande förbinder sig att själv ansvara för sektionskameran med tillbehör. 
Om sektionskameran eller något av dess tillbehör går sönder eller försvinner, till exempel på 
grund av stöld under utlåning förbinder sig PR-utskottets ordförande att ersätta eventuella 
kostnader. 
 
1.23 Alumnutskottet 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ta bort 

Alumnutskottet skall verka för att samarbeta med andra sektioner för att stärka I-sektionens 
och de andra sektionernas alumnverksamhet. 
 

Att ändra 

Alumnutskottet arbetar och planerar metoder för att skapa kontaktpunkter mellan 
medlemmar, universitetsvärlden och alumner. Exempel på det är alumndatabas, 
alumnträffar, informationsbrev till alumner, inbjudan av alumner till sektionens aktiviteter, 
gästföreläsningar av alumner och alumntidning med reportage och nyheter från våra 
alumner och deras vardag/arbete. 
Till 

Alumnutskottet arbetar och planerar metoder för att skapa kontaktpunkter mellan 
medlemmar, universitetsvärlden och alumner. 

 
Att ändra 

Alumnutskottet bör verka för alumngästföreläsningar i kurser. 
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Till 

Alumnutskottet bör verka för, tillsammans med Programråden, alumngästföreläsningar i 
kurser. 
 

 
Att ta bort 

Alumnutskottet skall verka för att utveckla och underhålla ett mentorprogram för medlemmar 
med alumner som mentorer. 

 
1.24 Igloon 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att lägga till 

Vid utlåning av lokalen inom sektionen, till exempel vid styrelsemöten och dylikt, skall 
lokalen lämnas i samma skick som innan utlåningstillfället. 
 
1.25 Iglooutskottet 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Iglooutskottets ekonomi styrs genom reglementet för Iglookassan. 
Till 

Iglooutskottets kontanthantering styrs genom reglementet för Iglooutskottets kassa. 
 

1.26 Iglooutskottets kassa 
Styrelsen föreslår sektionsmötet: 

Att ändra 

Iglookassan 
Till 

Iglooutskottets kassa 

Vid samtliga förekommande fall 


