
Minnesanteckningar 2017-02-06 

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

Närvarande: 
Alexander Bergström N 
Marie Amann  N 
Gabriel Granström N 
Leila Mohammed N 
Fredrik Månsson N 
Karl Gladh  N 
Eira Hansson  N 
Josef Åström  N 
Henrik Möller  N 
Alma Brinkman  N 
Jenny Areback  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Alexander Bergström 
 
1. Mötets öppnande      
      Alexander Bergström förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Alexander Bergström till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Gabriel Granström till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Lina Petterson, Niklas Engberg, 

Matilda Lidén, Malin Malmborg ges 
närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag med 
korrigeringar 

 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	  

	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Instagramkonton 
Jenny presenterar förslaget gällande uppstart av nya instagramkonton till i-sektionens 
två sociala utskott, Idesix och Igloon. 
Lina och Niklas berättar om hur diskussionen inom styrelsen har förts under 
föregående år gällande sektionens sociala medier. Styrelsen diskuterar användningen 
av det gemensamma kontot och beslutar att alla utskottsordföranden ska få tillgång 
till inloggningsuppgiften för att kunna dela inlägg på det gemensamma kontot.  
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2. Grafisk profil 

Styrelsen diskuterar och belyser hur viktigt det är att alla använder sig av den grafiska 
profilen för enad och samlad marknadsföring. Styrelsen beslutar att Gabriel delar 
den grafiska profilen i Facebookgruppen för alla att läsa igenom.  

3. Ämnesspecifika diskussioner till i-konferensen 
Alexander presenterar förslaget om workshops istället för ämnesspecifika 
diskussioner till i-konferensen. Styrelsen diskuterar användning av case för att lösa 
mer övergripande frågor, likt överlämningsdagen. Detta för att motverka dubbla 
diskussioner och skilja postspecifika diskussioner mot ämnesspecifika diskussioner 
ytterligare. Styrelsen beslutar att undersöka saken vidare och att leta engagerade 
studenter som är villiga att hålla i utvecklande workshops.    

4. Förslag på nya riktlinjer i-konferensen 
Alexander visar de nya reviderade riktlinjerna till i-konferensen. Det finns 
fortfarande några frågetecken men överlag är de mjuka och lämnar utrymme för 
kreatvitet. Styrelsen beslutar att ta med detta till nästa möte. 

5. Hemsidan 
Alma presenterar de förslag projektgruppen för hemsidan har tagit fram. Styrelsen 
beslutat att se över funktionerna till hemsidan på kvartalsmötet. 

6. Prioritering av sponsringsansökningar 
Marie presenterar sponsringarna och styrelsen diskuterar rangordning och 
prioritering bland dem. Styrelsen beslutade sig för en rangordning som Marie 
kommer följa.  

7. Börsrådet 
Styrelsen diskuterar möjligheten till att marknadsföra börsrådet i förmån till 
Ekonomsektionen. Styrelsen beslutar att marknadsföra börsrådet genom ett inlägg 
på Facebook. 

 
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Alexander Bergström 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2017.02.13 kl. 12.00 i Valvet 

 
2. Mötets avslutande    Alexander Bergström förklarar mötet  

avslutat 


