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Förord
Framför dig har du I-sektionens verksamhetsberättelse för året, 2014/2015.
Verksamhetsåret 2014/2015 har inneburit ett viss mått av ett paradigm skifte i
den ideella verksamheten för studenter inom industriell ekonomi vid Luleå
tekniska universitet. Aldrig förr och aldrig tidigare (i manna minne) har
sektionen haft fler engagerade, så här stor omsättning och haft så otroligt
roligt. Med dessa rader önskar vi tacka alla som på något sätt stöttat eller
hjälp I-sektionen under året.
1

Styrelsen gm,

Daniel Karlsson
Ordförande 2014/2015
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Verksamhetsberättelse-140151.#Ordförande#
Daniel Karlsson, I3/I4, har under verksamhetsåret 2014/2015 varit
ordförande i sektionen för industriell ekonomi. Ordförande har det
övergripande strategiska ansvaret inom sektionen, ansvar för att arbetsleda
styrelsens ledamöter inom deras förtroendevalda områden, sammankalla till
styrelsemöten och sektionsmöten samt representera vid de möten som
ordförande blir kallad till.
I direkt anslutning till valet av sektionsstyrelsen 2014/2015 sammankallades
alla nyvalda ledamöter och arbetet inleddes med att strukturera om och
tydliggöra organisationsstrukturen inom sektionen. I samband med detta så
skapades ett presidium bestående av sektionsordförande, VO, SMSS samt
kassör. Mötesstrukturer och ramverket för det kommande arbetet fastlades
och sektionsstyrelsen började planera den stundande nolleperioden.
Verksamhetsårets officiella start efter sommaren inleddes med
välkomstperioden för den nyantagna studenterna på LTU där
sektionsstyrelsen var mycket aktiv. Kort därefter genomfördes en
teambuildning för samtliga i styrelsen och detta året begav sig styrelsen ut
och campade på Saltön med allt vad det innebar.
Ordförande har kallat till styrelsemöten varje vecka under verksamhetsåret
med undantag för tentaperioder och lov samt kallat till längre strategiska
kvällsmöten.
Höjdpunkten under verksamhetsåret har varit när Luleå och Industriell
Ekonomi välkomnade de andra I-skolornas sektionsstyrelser för I-konferens i
november. Under 4 dagar diskuterade och arbetade de 5 styrelserna
tillsammans med att utveckla och stärka I-programmet och de olika
sektionsstyrelserna i deras arbete. Resultatet av konferensen är ett närmre och
starkare samarbete mellan styrelserna i Sverige och ett ovärderligt kunskapssamt erfarenhetsutbyte mellan de olika parterna.
Ordförande har under året deltagit i ordföranderådet, ett forum för
ordförande och vice ordförande för sektionen för industriell ekonomi,
Maskinteknologsektionen, Geosektionen samt Datasektionen att lyfta och
diskutera frågor och idéer tillsammans med ordförande och vice ordförande
för Teknologkåren som är sammankallade. Frågor som lyfts har bland annat
varit gemensamma styrelsetröjor, programföreningar, organisationsstruktur
och engagemang. Vissa av dessa förslag har senare lyfts till kårfullmäktige
(KF) för beslut. De beslut som tagits har ordförande senare arbetat för att
implementera i den dagliga verksamheten tillsammans med styrelsen. På KF
har även ordförande gett rapporter från sektionens arbete.
Ordförande har under året arbetat mycket med den interna
organisationsstrukturen och genomfört en rad olika förändringar.
Tillsammans med styrelsen har beslutet om att välja in 50 % av
styrelseledamöterna vid sommaren och 50 % vid jul har implementerats.
Detta för att skapa en jämnare kunskapsöverföring och kontinuitet i
sektionens arbete. En del stadgeändringar och budgetförändringar har
genomförts under året för att göra arbetet i sektionsstyrelsen mer dynamiskt.
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Verksamhetsberättelse-14015Målen i verksamhetsplanen har uppfyllts i hög utsträckning och under året
har de personliga samtalen med de olika styrelseledamöterna prioriterats.
Vilket har i stor utsträckning bidragit till hög personlig utveckling av
styrelseledamöterna samt att deras respektive ansvarsområden har blomstrat.
En av de viktigaste aspekterna under verksamhetsåret har varit för
ordförande att stödja och uppmuntra det arbetet som sker inom de olika
utskottet och verksamhetsområdena, detta har varit ett stort fokus och idag är
sektionen starkare än någonsin.

Daniel Karlsson
Sektionsordförande 2014/2015
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Verksamhetsberättelse-140152.#Vice#Ordförande#
Styrelseposten som vice ordförande har under verksamhetsåret 2014-2015
varit delad i två halvårslånga mandat. Pontus Jangstam satt som VO under
första mandat och Michael Janfjord under andra mandat.
Under verksamhetsåret har VO arbetat primärt med frågor som berör
sektionens övergripande verksamhet. VO har bistått Ordförande i dennes
arbete och agerat ställföreträdande ordförande vid de tillfällen Ordförande
inte kunnat närvara. Som en del av styrelsens interna ledningsgrupp, även
kallat presidiet, har mycket arbete dessutom handlat om samordning av
styrelsens arbete genom att organisera och planera för aktiviteter och
sammanträden. Likaså har VO tillsammans med Ordförande haft
avstämningssamtal med samtliga styrelsemedlemmar två gånger per termin.
VO har under verksamhetsåret representerat sektionen vid kårens
ordföranderådsmöten, sammanträden där operativa och strategiska frågor på
kårens och sektionens agenda diskuteras. VO har också suttit som
studierepresentant på ETS ledningsgruppsmöten där operativa och
strategiska frågor på universitetets och institutionens agenda diskuteras.
Som en del av den projektgrupp som under höstterminen arbetade med Ikonferensen i Luleå var VO styrelsens kontaktperson och ansvarige för
konferensen. I-konferensen genomfördes i slutet av november och är ett
viktigt inslag i det samarbete som finns mellan de största I-skolorna i Sverige.
Ett annat projekt som VO bedrev vid sidan av den dagliga verksamheten var
I-drott. VO fanns där som stöd under uppstartsfasen och sammankallade
bland annat till veckovisa lunchmöten med medlemmarna.
Under vårterminen arbetade VO tillsammans med ETS ledningsgrupp för att
omstrukturera
sektionens
institutionsbidrag
och
sponsring.
Institutionsbidraget slopades till förmån för ett mer strukturerat och effektivt
sponsringsprogram som bygger på att sektionen årligen ansöker om en total
sponsringspott. Det nya systemet underlättar styrelsens budgetarbete och
planering av evenemang avsevärt, samtidigt som sponsringsintäkterna ökar.
Som I-sektionens kontaktperson för Nolleperioden har VO under vårterminen
haft återkommande möten med Nolleperiodsgruppen (NPG). Mycket har
handlat om huruvida sektionerna skall få mer inflytande över Nolleperioden
eller ej. VO har med stöd av styrelsen drivit en linje där ansvaret för
Nolleperioden och dess aktiviteter bör decentraliseras. Sektionerna bör få
större inflytande i beslutsprocesserna och framförallt mer tid med de nya
studenterna. Under maj månad tog NPG emellertid beslutet att ingen
förändring inför Nolleperioden 2015 skall ske.
I arbetet att ytterligare stärka I-sektionen i Luleå har VO arbetat med att binda
I-drott och Casegroup, två tidigare fristående föreningar som arrangerar olika
idrottsevent respektive utbildar studenter i caselösning, till sektionen. I-drott
placerades som en undergrupp till Idesix, och Casegroup till
Arbetsmarknadsutskottet. Framförallt Casegroup har tidigare haft ett nära
samarbete med sektionen, och genom att binda dem till sektionen inkluderas
de även i sektionens reglemente, budget och marknadsföring.
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Verksamhetsberättelse-14015Under överlämningsperioden i slutet av vårterminen genomförde VO
tillsammans med avgående Ordförande personliga samtal med samtliga
avgående styrelsemedlemmar. Verksamhetsplanen och uppsatta mål för
respektive post följdes upp, men mycket fokus låg på personlig utveckling
och feedback. Tillsammans med den tillträdande Ordförande genomförde VO
även personliga samtal med samtliga tillträdande styrelsemedlemmar. Dessa
samtal handlade primärt om förväntningar, planer och personliga mål med
verksamhetsåret, men var också ett bra sätt att följa upp hur väl
överlämningsarbetet fungerat.
Målen i verksamhetsplanen för 2014/2015 är väl uppfyllda med undantag för
närvaron på ordföranderådsmöten och ETS ledningsgruppsmöten. VO har
närvarat vid majoriteten av mötena, men har av anledningar såsom sjukdom
och dubbelbokningar missat enstaka sammanträden.

Pontus Jangstam VO 2014/2016
Michel Janfjord, VO 2015/2016

3.#Kassör#
Kassören Andreas Harding, I4, har under verksamhetsåret 14/15 efterföljt de
generella kassörsrelaterade ansvarsområdena, vilket har inneburit att ansvara
för sektionens ekonomi, föra kontinuerlig bokföring samt uppföljning
gentemot budget. Under verksamhetsåret har kassören även deltagit i
kassörsrådsmöten tillsammans med övriga kassörer och vice ordförande på
Teknologkåren och ekonomiansvariga på Teknologkårens kansli.
Kassören inledde tillsammans med Ordförande och VO verksamhetsåret med
att revidera den satta budgeten, vilket också gick igenom Sektionsmöte två.
Verksamhetsåret 1415 var det år som i-sektionen i Luleå var ansvariga för att
hålla I-konferensen. Detta innebar att kassören agerade som bollplank för
konferensgruppen i budgetrelaterade frågor.
Kassören har tillsammans med Ordförande, VO och SMSS upprättat en
presidieenhet vilket har som uppgift att behandla strategiska frågor som rör isektionens framtid.
Interna kassörråds möten har upprättats av kassören i huvudsyftet med att
lyfta fram frågor angående budgetrelaterade frågor samt skapa ett tätare
samarbete mellan alla utskott och kassör. Detta innebär att kassören kan i sin
tur leda frågor upp till kassörådsmötena där vice ordförande på
Teknologkåren och ekonomiansvariga på Teknologkårens kansli sitter.
Verksamhetsåret 1415 är ett verksamhets år som i-sektionen lade grund för en
kontantfri sektion. Kassören har under andra halvåret arbetat med att ta fram
ett bättre alternativ istället för kontanter, vilket resulterade till att iZettle
implementerades Två stycken terminaler finns nu att tillgå, en som Igloon
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Verksamhetsberättelse-14015kommer ha vid försäljning av förtäring och en terminal för Idesix och PR att
dela på vid försäljning av diverse aktiviteter och artiklar.
Vid slutet av verksamhetsåret 1415 upprättades en ny budget för 1516, där
alla utskott fick utrymme att komma med förslag av förändringar.

Andreas Harding, Kassör 2015/2016

4.#Studiemiljösamordnare# med# sekreteraransvar#
(SMSS)#
Under verksamhetsårets första halva, hösten 2014, har Sara Larsson, I2, suttit
som Studiemiljösamordnare och sekreterare i sektionen för industriell
ekonomi och under verksamhetsårets andra halva, våren 2015, har Amanda
Westerlund, I3, suttit på posten.
Under året har SMSS arbete bestått av att föra fram studenternas talan
gällande studiemiljöfrågor till SMK. Från SMK förs sedan prioriterade
ärenden vidare till AMK och AMG. Arbetet har även inneburit att vara med i
planering av utformning nya studieytor samt deltagande i skyddsronder som
genomförts av lokalerna på LTU. Nästa skyddsrond är inplanerad till hösten
2015. I detta arbete har båda, under året sittande, studiemiljösamordnare med
sekreteraransvar deltagit. Under året har SMSS även deltagit i det arbete som
skett inom styrelsens presidie (se nedan). Posten SMSS innefattar även att
vara sektionens sekreterare. Som sekreterare ansvarar denne för att föra
protokoll vid sektions-, styrelse- och stormöten. Protokollen ska sedan
publiceras måndagen efter det att det ordinarie styrelsemötet har ägt rum.
Studiemiljösamordnare/Sekreterare
ansvarar
även
för
sektionens
anslagstavla som finns i A-huset
Efter
sektionsmöte
4
år
2014
tillsattes
Sara
Larsson
som
studiemiljösamordnare med sekreteraransvar. Under verksamhetsåret har ett
presidie bildats och som SMSS deltog Sara under hösten i upprättandet och
utformandet av denna grupp. I presidiet har arbetsuppgifterna främst bestått
av att planera och strukturera sektionens sektionsmöten men även att arbeta
med sektionens strategiska frågor och att initiera nya projekt i sektionen.
Under hösten anordnade I-sektionen vid Luleå tekniska universitet den
traditionsenligt, halvårsvis, återkommande I-konferansen. I-konferensen är en
konferens som hålls mellan I-sektionerna för de fem största I-skolorna i
Sverige. Denna konferens syftar till att utbyta kunskap och erfarenhet samt att
utöka samarbetet mellan sektionerna. SMSS deltog under hösten i arbetet
både inför och efter konferensen.
Efter sektionsmöte 2 år 2014 tillsattes Amanda Westerlund som
studiemiljösamordnade med sekreteraransvar. Under våren har en
grundläggande utbildning i arbetsmiljö genomförts, utbildningen kommer att
anordnas två gånger per år, en gång under höstterminen och en gång under
vårterminen. Att delta på utbildningen är något som rekommenderas till
framtida SMSS. Under våren har SMSS även varit en del i att initiera
Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se
5(19)

Verksamhetsberättelse-14015jämlikhetsarbete i sektionen, jämlikhetsarbetet är i nuläget i uppstartsfasen
och är något som sektionen bör arbeta vidare med och utveckla.
Sett till sekreteraransvaret har vissa rutiner förändrats under detta
verksamhetsår. Ett beslut har tagit att endast föra protokoll vid styrelsemöten
där beslut fattas, istället förs då så kallade minnesanteckningar. Denna
förändring underlättar SMSS arbete samt minskar det administrativa arbetet
och frigör tid till andra uppgifter. Tydliga mallar för protokoll och
minnesanteckningar
för
styrelsemöten
samt
en
mall
för
sektionsmötesprotokoll har även upprättats.
Under senare delen av året har mycket tid lagts på att planera överlämningen
samt att uppdatera överlämningsdokument för att säkerställa en så pass bra
överlämning som möjligt samt för att se till att all relevant information förs
vidare vid byte av SMSS. En rekommendation till tillträdande SMSS är att
utveckla och skapa en tydligare marknadsföring av posten SMSS och vad den
innebär.

Amanda Westerlund, SMSS 2015
Sara Larsson, SMSS 2014
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Verksamhetsberättelse-140155.#Programrådet##
Här beskrivs vad som gjorts i programrådet
verksamhetsplanen följdes samt om målen uppnåddes.

under

året,

om

Målen som sattes upp innan verksamhetsåret var följande:
••••-

Skapa anonymisering av tentor.
Fasa in klassråd istället för mellan och heltidsutvärderingar.
Skicka ut mellanutvärderingarna till kursdeltagarna samt meddela om
eventuella åtgärder.
Möten/årskursråd skall fortsatt ges möjlighet.
Anordna minst en i-fika och ett i-forum

Under året har dessa medlemmar medverkat i utskottet.
Ordförande: Rickard von Schenck
Vice-Ordförande vår: Marie Amann
Vice-Ordförande höst: Elin Hultin
Medlemmar:
Elin Sundberg, Åsa Renström, Alexander Wirdemo, Alexander Hall, Lisa
Sörqvist.
Utvärdering
Med målen som utgångspunkt så har året varit relativt lyckat då endast IForum och anonymisering av tentamen inte genomfördes.
Båda dessa punkter har dock gått framåt då det ligger budgeterat för I-Forum
för nästkommande år, till skillnad från tidigare, men även att diskussionen
gällande anonyma tentamen har tagits till högre instanser.
Hösten var väldigt kämpig för programrådet vilket resulterade att efter
vinter-uppehållet lades arbetsplanen om. Dessa ändringar har lett till mer
effektiva möten med ULP/ULK men även att utskottet har blivit mer
effektivt.
En annan viktig ändring efter vinter-uppehållet var att programrådet skall
erbjuda medlemmarna ”önskade” kurser. Syftet med detta är att förse ISektionens medlemmar med kurser inom ämnen som inte ingår i den
ordinarie läroplanen, t.e.x. Excell-kurs, Tala & Framträda avancerad nivå osv.

Under året lanserades utbildningsbevakning.se vilket är ett väldigt bra
verktyg för studenter när det gäller åsikter angående utbildningen. På denna
hemsida läggs ärenden upp gällande kurser/tentamen/dugger, allt som har
med utbildningen att göra. Dessa ärenden hanteras därefter av I-Sektionens
UBS, alltså av en student som kämpar för sina studiekamrater.
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Verksamhetsberättelse-14015Den absolut viktigaste händelsen under årets verksamhet var klassråd och
dess effekter. Genom att få en mer kvantitativ undersökning under
läsperioderna av vad studenterna tycker så kunde programrådet utvärdera
och agera på ett vis som tidigare inte har varit möjligt. Samarbetsviljan från
Universitetets sida har även ökat till följd av detta.

Rickard von Schenck, UBS I-Sektionen 2014/2015

6.#Arbetsmarknadsutskottet#
Under verksamhetsåret 2014/2015 har Moa Persson I4, suttit som ordförande
för arbetsmarknadsutskottet. Ordföranden för utskottet är ytterst ansvarig för
kontakten mellan sektionen samt de företag vilka sektionen samarbetar med.
Utöver detta ingår det även i ordförandens uppgift att medverka på de
styrelsemöten sektionens ordförande kallar till, att kalla till veckovisa
utskottsmöten
samt
att
utöka
sektionens
kunskap
inom
arbetsmarknadskontakt genom möten med representanter från I-sektioner på
andra lärosäten. Arbetsmarknadsutskottets ordförande är även kontaktperson
till Teknologkårens arbetsmarknadsordförande där denne ska medverka på
möten kallade av TKL för att föra I-sektionens talan. Det övergripande målet
med utskottets arbete är att skapa en god kontakt med företag och genom
dessa kontakter ge sektionens medlemmar ett mervärde i deras studier.
Utskottet har under verksamhetsåret bestått av 8 personer;
Moa Persson - Ordförande
Isak Edlund - Vice Ordförande, ansvarig Caseveckan 2014
Anna Liljestrand - ansvarig för Tjejkväll 2014,
Amanda Westerlund - ansvarig Tjejkväll 2014,
Erik Johansson - ansvarig Studieresa Stockholm 2015,
Max Ehlin - ansvarig I-Case Challenge 2015,
David Carlsson - ansvarig Studieresa Stockholm 2015,
Gabriella Karlsson - ansvarig I-Case Challenge 2015
För att säkra intäktsflödet har arbetsmarknadsutskottet arbetat med att skapa
återkommande event och vidareutveckla de event som etablerats sedan
tidigare. Under verksamhetsåret 2014/2015 har stor vikt lagts på styr- samt
utvärderingdokument för samtliga evenemang.
Tjejkvällen hölls för tredje året i rad och är ett event som främst riktar sig till
de kvinnliga teknologerna vid LTU, men där samtliga studenter är välkomna.
Årets event blev mycket lyckat då det var fullbokat inom en timme och ett
hundratal studenter besökte kvällen. Kvinnliga representanter från Sweco
samt från vår huvudsponsor Scania höll inspirerande föreläsningar. Efter
föreläsningarna bjöds samtliga deltagare och föreläsare på middag på STUK
där en rad tävlingar hölls under kvällen. Priser till tävlingarna sponsrades
utav
flertalet
lokala
företag.
Mycket
uppskattat
var
att
företagsrepresentanterna var utplacerade på de olika borden under middagen
vilket gav studenterna utmärkt tillfälle att nätverka.
Caseveckan som upprättades för första gången under föregående läsår
arrangerades detta år tillsammans med Case Group och bestod av tre dagar
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Verksamhetsberättelse-14015med caselösning där samtliga studenter var välkomna för att få djupare
kunskap i att lösa case. Under de första dagarna hölls introduktion till
caselösning samt olika typer av svårighetsgrad på case. Den tredje dagen
bestod av skarp caselösning av ett case levererat av Accenture. Kvällen
avslutades med att Accenture bjöd samtliga tävlingsdeltagare på middag
samt dryck på STUK.
Studieresan till Stockholm 2015 arrangerades i april där fyra föreag besöktes
under två dagar. 30 studenter från olika teknologprogram vid LTU fick äta
lunch hos Netlight, utöva caselösning hos Deloitte, uppdrag hos Vendemore
samt workshop hos Tieto. Studenterna fck här en chans att nätverka med
potentiella framtida arbetsgivare samtidigt som företagen fick visa upp
arbetsplatsen och den miljö de dagligen arbetar i.
Under våren 2015 hölls I-Case Challenge, vilken detta år var ett samarbete
mellan Case Group, Arbetsmarknadsutskottet samt det internationella
utskottet. Under en hel dag fick studenter vid i-programmet på LTU arbeta
för att lösa ett case som Centigo levererade. De tävlade i två olika grupper där
stuenter från årskurs 1-3 var i en grupp och 4-5 i en. De vinnande laget i
vardera grupp fick sedan åka till Linköping för att tävla mot LiU, LTH,
Chalmers samt KTH.
Ett nytt kontrakt med huvudsponsorn Scania upprättades under
verksamhetsåret tillsammans med Maskinteknologsektionen. Scania
medverkade bland annat under tjejkvällen.
Ett närmre samarbete med samtliga arbetsmarknadsenheter vid LTU har
påbörjats, En väg in, där AO hosTeknologkåren är ytterst ansvarig för att
kalla till möte. Dessa möten har hållts var tredje vecka där sektionernas
samarbete har stärkts. Målet är att skapa gemensamma evenemang
sektionerna emellan. I linje med detta har CRM-systemet Podio använts flitigt
för att logga samtliga företagskontakter.
Samtliga mål för Arbetsmarknadsutskottet har uppfyllts. Utskottets resultat
med över 5000Kr över budget tyder på ett lyckat verksamhetsår med gott
engagemang från samtliga parter. Två lunchföreläsningar med företag som
utskottet ej har arbetat med tidigare har planerats in till hösten 2015.

Moa Persson, Ordförande Arbetsmarknadsutskottet 2014/2015

7.##Alumniutskottet#
Under verksamhetsåret har Carl Bergström I2 suttit som ordförande för
alumniutskottet och övriga medlemmar var Anton Stjernqvist, Olle Jacobson,
Isabella Holmberg, Jesper Jolma och Lovisa Ingvarsson.
Under
verksamhetsåret
har
alumniutskottet
genomfört
två
alumnföreläsningar. En med Christian Dahlgren från Netlight under
nolleperioden. Det var första gången en alumn föreläste under nollep, vilket
resulterade i rekordantal sökande till våra utskott. Den andra
alumnföreläsningen hölls av Ylva Bäckström innan sektionsmöte 3. Det var
över 100 personer som deltog vid föreläsningen, vilket är ett rekord för
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Verksamhetsberättelse-14015utskottet. Utskottet har dessutom genomfört en videointervju med Alexander
Nemi från KnowIT Strategy i samband med I-konferensen i Luleå. På samma
konferens initierades arbetet med I-stämman, den gemensamma drömmen
om Sveriges största alumnträff. En enkät har skickats ut till studenter och
alumner för intressekoll.
LinkedIn-gruppen har nått över 300 medlemmar och medlemsantalet ökar
konstant. Den har utvecklats till vår naturliga informationskanal till våra
alumner.
Vi
kan
nu
på
ett
effektivt
sätt
tillhandahålla
arbetsmarknadskontakter till främst ARB men även andra utskott vid behov.
En kamera har köpts in till sektionen för att underlätta våra videointervjuer
samt för PR-utskottet att fota vid evenemang. På I-konferensen i Linköping
inspirerades Carl av ett koncept som alumniutskottet i Linköping kör som
heter ”skugga en alumn”. Det kommer alumniutskottet testköra under nästa
verksamhetsår.
Verksamhetsårets hjärtefråga har varit alumnrapporten. Innan sommaren
skickades en enkät ut till alla alumner i vår LinkedIn-grupp där de skulle
svara på frågor om studietiden och arbetslivet. Svarsfrekvensen var högre än
väntat vilket förbättrar trovärdigheten och förhoppningsvis slutresultatet,
som förövrigt färdigställs under nästkommande verksamhetsår.

Carl Bergström, Ordförande Alumniutskottet 2014/2015

8.#Igloon#
Ordförande: Rasmus Fransson (2014) och Axel Dahlström (2015)
Innan nolleperioden genomfördes lite mindre åtgärder i lokalen. Bland annat
rustades den upp på ett allmänt plan och nya hyllor över mikrovågsugnarna
byggdes och sattes i bruk vilket underlättar arbetet avsevärt. Upprustning är
något som har skett löpande under hösten och är ett kontinuerligt arbete i
utskottet.
Under nolleperioden hade Igloon öppet åtta av nio kvällar vilket måste anses
vara mycket bra då endast ett fåtal utskottsmedlemmar var på plats under
första veckan. Omsättningen under perioden var mycket god, det i
kombination med reducerade inköpskostnader lade grund för goda
marginaler. Under perioden hjälpte representanter för utskottet till med att
planera och medverka vid många av de sociala aktiviteterna, exempelvis den
årliga caps-turneringen och teknolympiska spelen samt att utskottet hjälpte
till med att måla I-märket på Ica-bron. Nolleperioden var med andra ord
mycket lyckad både när det kommer till kärnaktiviteten nere i igloon men
även sociala aktiviteter runt om.
Efter nolleperioden rekryterades två nya medlemmar från ettan. Då
majoriteten av utskottet valde att fortsätta vara med efter sommaruppehållet
fanns det ingen anledning att ta in fler då utskottet redan var stort. Intresset
för att gå med i utskottet var relativt stort, men inte lika stort som tidigare år.
Årets nollor tenderade detta år att i mindre utsträckning söka sig till de
sociala utskotten och istället de mer ”seriösa”. Ett antal personer kallades till
intervjuer och dessa hölls under mycket avslappnade former. Sittande utskott
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Verksamhetsberättelse-14015enades slutligen tillsammans om de två personer som sedan valdes in. En av
dessa personer valdes dessutom till vice ordförande och har fungerat som
stöd för sittande ordförande.
Under hösten hölls I-konferensen på LTU. Under denna tillhandahöll
utskottet mat till cirka 60 personer vilket var uppskattat av både
konferensdeltagare och utskottsmedlemmar. Dessutom assisterade utskottet
Idésix under kvällen med bland annat städning.
Under tidig höst införde ordförande en typ av incitamentprogram,
Tacotoppen, som i stora drag gick ut på att utskottsmedlemmarna erhöll
poäng för olika utskottsrelaterade aktiviteter. Poäng delades ut då
medlemmar närvarade på exempelvis kåraktiviteter, sektionsmöten,
informationsmöten, fester, sittningar och städning samt renovering av
lokalen. Effekterna av detta var mycket stora och ökade närvaron vid nämna
aktiviteter avsevärt, många gånger kunde nästan hela utskottet närvara vid
informationskvällar och liknande vilket måste anses vara en stor framgång.
Andra effekter var att utskottsmedlemmarna såg det som en tävling och det
var något som diskuterades hela tiden och upplevdes vara ett roligt och
motiverande program.
Våren 2015 tog Axel Dahlström över rollen som ordförande för Igloon.
Utskottet har arbetat med att förbättra lokalen, exempelvis har golvet målats
om och ny inredning har köpts in. Under våren har även den första upplagan
av Taco-tagget anordnats tillsammans med IdéSix. Tanken med Taco-tagget
är att det ska vara ett årligt återkommande evenemang där Igloon och Idésix
bjuder in sektionens medlemmar till en sittning till ett förmånligt pris. Ett
annat evenemang som Igloon har startat under våren är Igloopub. Igloopuben
är ett koncept där sektionens medlemmar får möjligheten till att umgås, detta
ska gynna gemenskapen mellan de olika årskurserna. Målet är att denna typ
av evenemang även ska hållas under hösten 2015.
Utskottet har bestått av tolv aktiva medlemmar som arbetat tillsammans för
att utveckla, förbättra och gjort utskottet mer framstående på universitetet.
Verksamheten har bedrivits genom ett rullande schema där medlemmarna
har turats om att planera och ansvara för försäljningen.
För att minimera hanteringen av kontanter och samtidigt underlätta för gäster
tar Igloon idag emot kortbetalning genom I-zettle. En annan nyhet inom detta
område är att från och med nolleperioden 2015 säljer utskottet
värdekuponger för 80 kr, fem tallrikar till priset av fyra. Ömsesidigt bidrar
det till ett effektivare kösystem och förhoppningsvis merförsäljning. Under
våren har även ett samarbete med med Norrbottens Läns Landsting
genomförts. Samarbetet gick ut på att Norrbottens Läns Landsting sponsrade
med 500 kondomer och i gengäld skulle Igloon dela ut dessa under sina
nattliga aktiviteter. Samarbetet upplevdes lyckat då gäster ställde sig positivt
till initiativet.

Axel Dahlström, Ordförande Iglooutskottet 2015
Rasmus Fransson, Ordförande Iglooutskottet 2014

Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se
11(19)

Verksamhetsberättelse-140159.#Idesix#
Johan Johansson
Oskar Tidhult (Från januari 2015)
Adam Philippsthal (Till januari 2015)
Josephine Hedman
Lina Pettersson
Samir Uppugunduri
Simon Bäckman (Från september 2014)
Moa Kinnunen (Från september 2014 till januari 2015)
Oskar Törndahl (Från september 2014)
Anton Karlsson (Från maj 2015)
Niklas Engberg (Från maj 2015)
Lovisa Ingvarsson (Från maj 2015)
Max Freudenthal (Från maj 2015)

Poster
Ordförande
Vice ordförande samt lokalansvar (1 post)
PR-Gruppen (2 poster varav 1 huvudansvarig)
Aktivitetsgruppen/Underhållning (4 – 6 poster,)

Arrangemang
Nolleperioden

Under Nolleperioden gick Idesix in för att synas och medverka på så mycket
som möjligt. Idesix medverkade på Teknolympiska spelen tillsammans med
Igloon, stod i öltältet på stuk, agerade domare på Caps-turneringen samt
ordnade sittning på sektionskvällen. Idesix hjälpte även till på Rodden 2014.
En riktigt bra nolleperiod där Idesix fick chansen att göra ett gott första
intryck på de nya studenterna.
Dodgeballturnering
Som vanligt arrangerade Idesix på höstterminen sin Dodgeballturnering som
är I-sektionens del av TKL-kampen. Studenter från olika sektioner kom till
Porsöhallen utklädda. Försäljningen var tvungen att stoppas då det blev för
många lag, evenemanget hade över 100 deltagare så det blev en väldigt
lyckad tillställning.
I-frukost
En gång per läsperiod har Idesix anordnat I-frukostar som verkar bli mer och
mer populära bland I-sektionens studenter.
I-Pub – Old Brodies
I-pub annordnades en gång per läsperiod under hela verksamhetsåret.
Pubkvällarna har varit väldigt uppskattade och populära bland I-studenterna
men även bland andra studenter på skolan.
Sittning under I-konferansen
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Verksamhetsberättelse-14015Hösten 2014 var det Luleås tur att vara värdskola för I-konferansen. Under
söndagen styrde Idesix tillsammans med Iglooutskottet en fulsittning i en
vänortslokal. Kvällen lade grund för ett gott samarbete mellan de två
utskotten som senare utvecklades till Tacotagget.
Finsittning HT
På höstterminen anordnades höstens finsittning på Centrumrestaurangen.
Många nya I-studenter fick möjlighet att umgås med studenter från högre
årskurser.
Julfesten
Dagarna innan jul anordnades Julfesten. I Gelbe bjöds alla sektionsaktiva på
julgröt och glögg och efter lite tävlingar var det dags för den traditionella
julklappsleken.
Tacotagget-15
På vårterminen anordnades för första gången Tacotagget tillsammans med
Iglooutskottet. Biljetterna såldes slut på rekordfart och det blev en succékväll
med många glada gäster. Under kvällen bjöds det på en fördrink samt en
tacobuffé.
Finsittning VT
På vårterminen anordnade Idesix en finsittning på Ljusgården. Kvällens tema
var företagsfest och det bjöds på mousserande samt en trerättersmiddag och
självklart underhållning på scenen.
Aktiva kvällen
Mot slutet på vårterminen bjöds alla aktiva i sektionen in på en tackfest i Dhusets innergård. Under kvällen var det lekar och tävlingar samt gott om mat
i form av rostbiff och potatissallad.
Måluppfyllelse
Målet att synas mer och marknadsföra bättre har verkligen uppfyllts. Idesix
har försökt att gå på minst ett evenemang per läsperiod där gyckel har
framförts. Personer med kavaj har funnits på nästan alla onsdagspubar och
Idesixmöten med kavaj har hållits flera gånger per läsperiod. Mer energi har
lagts på marknadsföring i form av affischer och filmer inför evenemang, detta
har gett goda resultat. Under året har Idesix även skapat väldigt god kontakt
med andra Sexmästerier och föreningar på skolan vilket är väldigt roligt.
Något som inte riktigt har uppfyllts till den grad det borde var visionen om
att ha roligare biljettförsäljningar i form av tävlingar eller lekar, något som
man kan tänka på inför nästa verksamhetsår.

Johan Johansson, Ordförande Idesix 2014/2015
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Verksamhetsberättelse-1401510.# Internationella#utskottet#
Under läsåret 2014/2015 har Johan Palmenäs suttit som ordförande för det
internationella utskottet (IntU). Utskottet har som uppgift att upprätthålla
sektionens internationella relationer samt informera om utlandsstudier för
studenter på LTU.
Ordförandens uppdrag är att medverka på styrelsemöten för I-sektionen,
säkerställa att LTU representeras under ESTIEMS rådsmöte som sker en gång
varje halvår i något av medlemsländerna. Samt att medverka på regionala
koordinations-möten för norden.
Utskottet har bestått av Johan Palmenäs (ordf.) Joakim Lindberg (Vice ordf.)
Gustav Ullman ,Jonathan Hadd ,Paulina Sawicka, Adam Carlsén ,Jesper
Jolma och Ebba Vidén.
Under nolle-perioden rekryterades 4 nya medlemmar till utskottet, därefter
började arbetet med Utbyteskvällen och TIMES.
Utbyteskvällen var mycket uppskattad och många studenter kom till eventet.
Talarlistan bestog av representanter från det internationella kontoret på LTU
samt programansvarig för I-programmet. Studenter som hade pluggat
utomlands fanns också representerade.
Tyvärr kunde inte utskottet genomföra TIMES kvalifikationen 2014 då den
sponsringen som utskottet fick från LKAB inte skulle täcka de kostnader som
det vinnande laget skulle använda till resan, därför lade utskottet detta
projekt åt sidan.
Under vintern/våren började även utskottet att jobba med ett nytt projekt
som kallas utbytesprojektet. För att dra igång projektet så gjorde utskottet ett
event som kallades utbytesminglet. Där fick de studenter som hade fått
besked om att de kommit in på utlandsstudier träffa andra studenter som
också skulle plugga utomlands träffas och utbyta erfarenheter. Det fanns även
tidigare utbytesstudenter på plats som delade med sig av sina erfarenheter i
respektive land. Detta var väldigt uppskattat och utvecklingspotentialen för
utbytesprogrammet är väldigt stor.
Under året har (IntU) representerat LG Luleå på alla CM (Ungern och
Lettland). Utskottet har även deltagit på event som Europé 3D och Europé 360
vilket är mycket bra event för nya medlemmar. Utskottet har även varit på
ReCom i Stockholm under våren.
Målen som utskottet har haft är uppfyllda med undantag från att TIMES inte
genomfördes. Detta beror på att den sponsring som utskottet fick inte var
tillräcklig för att skicka iväg det vinnande laget till semifinal. Med de pengar
som utskottet hade kunde det vinnande laget representerat LTU i semifinalen
i Ukraina men på grund av den rådande situationen som landet hade vid den
tidpunkten valde ordförande att avstå från att skicka studenter till det landet.

Johan Palmenäs, Ordförande Internationella utskottet 2014/2015
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Verksamhetsberättelse-1401511.#

PRNutskottet#

Under verksamhetsårets första halva, hösten 2014, har Niklas Johansson, I3,
suttit som ordförande för Pr-utskottet i sektionen för industriell ekonomi och
under verksamhetsårets andra halva, våren 2015, har Lina Pettersson, I2,
suttit på posten.
Under året har Pr-utskottets arbete bestått av att marknadsföra industriell
ekonomi så väl internt som externt. Utskottet arbetar med sektionens
informationsflöden och är sektionens främsta länk till dess medlemmar och
intressenter. Under året har försäljning av I-tröjor skett vid sektiosnmöte 1
och 3. Pr-utskottet har även huvdansvaret för sektionens hemsida,
facebooksida, instagramkonto fotografering på sektionsevent samt
framtagning och försäljning av profilprodukter.
Efter sektionsmöte 4 år 2013 tillsattes Niklas Johansson som ordförande för
Pr-utskottet. Under verksamhetsåret har hemsidans utformats och en strategi
för att få den färdigställd skapats. I-väskan gavs ut under nolleperioden och
sedan skedde även försäljning av I-sektionens produkter såsom I-tröjan.
Under I-konferensen i Luleå utbyttes olika marknadsföringsstrategier mellan
de fem universiteten som är delaktiga. Fotografering för CV samt profilbilder
hölls under hösten och planer var att fortsätta detta inom en överskådlig
framtid. Olika "posters" togs fram till olika utskott för deras marknadsföring.
Efter sektionsmöte 2 år 2014 tillsattes Lina Pettersson som ordförande för Prutskottet. Under våren har hemsidan färdigställts och uppdaterats
kontinuerligt med aktuell information om utbildningen och sektionen.
Ordförande för Pr-utskottet deltog vid konferensen i Linköping och utbytte
där idéer med de andra fyra I-skolorna som deltar i samarbetet att utbyta
erfarenheter och kunskap mellan de fem största I-skolorna i Sverige. Under
konferensen upprättades en projektgrupp för den gemensamma hemsidan
som ska förbättra samarbetet mellan skolorna och göra det enklare för
blivande studenter att hitta information om utbildningen.

Under våren 2014 har Pr-utskottet fokuserat på att strukturera upp sektionens
informationskanaler och möjliggöra ett enklare och ett mer visuell
informationsflöde. Pr-utskottet har under våren tagit över administrationen
för sektionens veckobrev, där man kan läsa om kommande event samt vad
som händer i sektionen. Sektionen tog under våren ett beslut om inköp av IZettle, denna har möjliggjort en kontant fri hantering och Pr-utskottet
kommer under nästkommande verksamhetsår endast använda I-Zettle vid
betalning. En sektionskamera har även köpts in för att möjliggöra
eventfotografering vid sektionsevent.

Pr-utskottet har som mål till nästkommande verksamhetsår att införa ett
event som ska leda till ökad försäljning av profilprodukter samt ett event
tillsammans med Arbetsmarknadsutskottet där CV-fotograferingen
inkluderats.
Niklas Johansson, Ordförande PR-utskottet 2014
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Verksamhetsberättelse-14015Lina Petersson, Ordförande PR-utskottet 2015
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