Minnesanteckningar 2017-02-19
Närvarande:
Alexander Bergström
Marie Amann
Gabriel Granström
Leila Mohammed
Fredrik Månsson
Karl Gladh
Eira Hansson
Josef Åström
Henrik Möller
Alma Brinkman
Jenny Areback
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Alexander Bergström
1. Mötets öppnande
Alexander Bergström förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Alexander Bergström till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Gabriel Granström till
mötessekreterare

4. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

5. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Diskussioner
1. Inför sektionsmöte 3
Styrelsen beslutar datum och tid för sektionsmöte 3, den 8 mars i E632 18:30.
Styrelsen beslutar att Fredrik och Henrik förbereder i-sektionen informerar och
öppnar ett dokument i drive:n där styrelsemedlemmarna fyller i vilka event de
anordnat sedan sektionsmöte 2.
2. Diskussionspunkter till styrelsedagen
Styrelsen diskuterar diskussionspunkterna inför styrelsedagen och delar upp dem
sinsemellan.
3. Katalog för sektionens aktiviteter som kan marknadsföras externt
Styrelsen diskuterar om att använda arb-katalogen till alumnträffen i Stockholm för
att knyta nya företags- samt alumnkontakter. Styrelsen beslutar att Eira och Josef
ansvarar för att redigera katalogen för att lägga till vad sektionen kan erbjuda
alumner samt att visa slutresultatet för styrelsen innan tryck.
4. Möte med internrevisor
Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se

Minnesanteckningar 2017-02-19
Styrelsen diskuterar hur arbetet tillsammans med internrevisor ska förbättras och
jämför hur andra sektioner arbetar tillsammans med internrevisor. Styrelsen beslutar
att bjuda in internrevisor Jonathan Hadd till nästkommande styrelsemöte för att
diskutera punkten vidare.
§ 3.

Övriga frågor
1. Uppdatering i-konferensen
Projektgruppen har fått positiva besked från företaget och planerar just nu hur
upplägget gällande företaget ska vara och på vilket sätt de ska medverka. De planerar
vidare möjligheten till att anordna workshops, exempelvis caselösning. Grupprum
för diskussionerna är bokade och även boende för deltagarna är bokat.
2. Uppdatering om sponsringen
All sponsring är preliminärt godkänd förutom ansökningen om sponsring för
hemsidan.

§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Alexander Bergström
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2017.02.27 kl. 12.00 i Valvet

3. Mötets avslutande

Alexander Bergström förklarar mötet
avslutat
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