
Protokoll 2016-04-04 

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

Närvarande: 
Jesper Hägg  N 
Isak Edlund  N 
Jonathan Hadd  N 
Caroline Haag  N 
Marie Amann  N 
Tara Shahnavaz  N 
David Carlsson  N 
Isabella Holmberg N 
Jesper Jolma  N 
Niklas Engberg  N 
Simon Bäckman  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	  
	  
	  
	  
	   	  

Jesper Hägg          Caroline Haag   
Ordförande          Sekreterare 
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  

Marie Amann         David Carlsson  
Justerare         Justerare 
	  
	   	   	   	  
	  
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Jesper Hägg 
 
1. Mötets öppnande    Jesper Hägg förklarar mötet öppnat 
       

Styrelsen beslutar att   
 

2. Val av mötesordförande utse Jesper Hägg till mötesordförande 
 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Caroline Haag till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Marie Amann och David 

Carlsson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Inga adjungeringar  
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6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 
med utskickat förslag 

 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	  
 

 
§ 2.  Beslut 
 

1. Filmare från Chalmers 
Simon yrkar 

att bifalla upp till 1700 kr för att anställa en filmare till Dodgeballen 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att   godkänna förslaget i dess helhet 
	  
§ 3.  Diskussioner  
 

1. ESTIEM 
Styrelsen diskuterar ESTIEM och hur man ska arbeta med det inom sektionen. Styrelsen 
diskuterar även olika förslag för att nå ut med ESTIEM till sektionens medlemmar t.ex. 
informera om ESTIEM vid lunchföreläsningar, informera förstaårsstudenter och marknadsföra 
det mer. Vidare diskuterar styrelsen hur man kan finansiera ESTIEM-event och resor. Styrelsen 
beslutar att undersöka situationen närmare och fortsätta diskussionen vid ett senare tillfälle.  
 

2. Verksamhetsplan och halvårsbudget  
Styrelsen diskuterar förslaget om att alla styrelsemedlemmar ska presentera en egen 
verksamhetsplan under sitt första sektionsmöte. Styrelsen beslutar att medlemmar i styrelsen ska 
skriva en egen verksamhetsplan för ett helt år men med möjlighet att kunna revidera planen för 
dem som kliver på som nya styrelsemedlemmar.   
 

3. Dodgeball 
Planering inför Dodgeballen för styrelselaget sker via Facebook.  
 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1.  
  
§5.  Avslutande formalia 
	   Föredragare: Jesper Hägg 
   

1. Nästa möte     Styrelsen beslutar att 
Tid för nästa styrelsemöte blir 
2016.04.11 kl. 12.00 i Igloon 

 
2. Mötets avslutande    Jesper Hägg förklarar mötet avslutat 

 


