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Närvarande: 
Daniel Karlsson  N 
Michael Janfjord  N 
Andreas Harding L 
Rickard von Schenck N 
Axel Dahlström  N 
Amanda Westerlund N 
Moa Persson  N 
Carl Bergström  N 
Johan Palmenäs  L 
Lina Pettersson  N 
Johan Johansson  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	  
	  
	  
	  
	   	  

Daniel Karlsson          Amanda Westerlund  
Ordförande          Sekreterare 
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  

Rickard von Schenck        Michael Janfjord 
Justerare         Justerare 
	  
	   	   	   	  
	  
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Daniel Karlsson 
 
1. Mötets öppnande      
      Daniel Karlsson förklarar mötet 
öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  
 utse Daniel Karlsson till 

mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare     

utse Amanda Westerlund till 
mötessekreterare 

4. Val av protokolljusterare 
utse Rickard von Schenck och 
Michael Janfjord till protokolljusterare 



Protokoll 2015-04-13 

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

 
5. Adjungeringar Karolina Perzon, Isak Edlund och 

Joakim Lindberg ges närvaro-, 
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

 
 

6. Fastställande av föredragningslista 
Fastställa dagordningen i enlighet 
med utskickat förslag 

 
7. Föregående protokoll 

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	  
§ 2.  Information 
	  

1. På G i sektionen 
Ordförande – Daniel har arbetat med 
budgeteten samt förberett inför 
sektionsmöte 4. 
 
Vice ordförande – Michael har varit 
på möte med NPG samt haft möte 
med institutionen. Han har även 
arbetat med budgeten. 
 
Kassör – Inget att tillägga. 
 
UBS – Utskottet arbetar med att göra 
en jämförelse mellan det senaste I-fika 
och det föregående. Utskottet har 
även påbörjat arbetet med utökat 
kursutbud. 
 
Igloon – Igloon hade öppet i lördags.  
 
SMSS – Amanda ska under vecka ha 
lunchmöte med SMK. 
 
ARB – Utskottet har genomfört 
studieresan. Man ska genomföra en 
enkätundersökning för att få in åsikter 
angående Studieresan. Utskottet 
anordnar under veckan I-Case 
Challenge. Utskottet har även 
tillsammans med datasektionen bokat 
in en lunchföreläsning som kommer 
hållas i september.  
 
Alumni – Utskottet arbetar med 
alumnirapporten. Man ska skicka ut 
enkäten till Tim Foster för feedback.  
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IntU – Tre utskottsmedlemmar är på 
möte i Stockholm. Utskottet har fört 
diskussionen kring vad som kommer 
hinner göras under våren. Joakim 
förmedlar till övriga 
utskottsmedlemmar att de måste in 
med handlingar snarast om de vill 
söka resebidrag. 
 
PR – Utskottet har under föregående 
vecka sålt profilprodukter. Lina ska ha 
möte med vice ordförande och 
planera kommande inköp samt inför 
våren. 
 
IDESIX – Utskottet har bestämt 
datum för Aktivakvällen till den 16 
maj. Man har även sålt biljetter samt 
gjort en film inför I-sittningen.  
 
CaseGroup – Utskottet ska under 
veckan anordna ett övningscase. Man 
arbetar även med att revidera 
utskottets mallar. 

 
 
2. Post – Ett mail med ämnen till 

ämnesdiskussioner till I-konferensen i 
Linköping har inkommit. 
 

 
§ 3.  Beslut 
 

1. I-tröjor 
 

Lina yrkar  
 

att   sektionen ska bidra med 1 093,75 kr till I-tröjorna. 
 

Sektionsstyrelsen beslutar 
 

att  godkänna Linas yrkande i dess helhet. 
	   	   	   	    

§ 4.  Diskussioner  
 

1. Budget 
Styrelsen diskuterar den preliminära budgeten. Man diskuterar även vilka poster som 
visten ska läggas på.  
 

2. Sektionsmöte 4 
• Björn Nilsson ansökan 

Styrelsen diskuterar Björn Nilssons ansökan om resebidrag. Ansökan lyfts på 
sektionsmöte 4.  

• Carl ansvarar för att boka lokal till sektionsmötet. 
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§ 5.  Övriga frågor 
 

1. Årets I-are 
Rickard samlar en grupp som tillsammans ska utse årets I-are. Vem som blir årets I-are 
presenteras på I-sittningen. 

 
§7.  Avslutande formalia 
	   Föredragare: Daniel Karlsson 
       Styrelsen beslutar att 

1. Nästa möte 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2015.04.20 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande 
       Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat 

 


