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1. Information 
1.1 Resebidrag för ESTIEM Council Meeting 

Resebidrag för ESTIEM Council Meeting i Izmir, Turkiet. 

Martin Rudlund, Albin Nordström och Max Thorme. Datum: 12/11 2017-19/11 2017. 

I november 2017 representerade Martin Rudlund och Albin Nordström som delegat 
Luleås lokala grupp ur ESTIEM (European Students of Industrial Engineering an 
Management) i höstens styrelsemöte men även Max Thorme åkte med på en extra plats, 
ej som delegat. I mötet som pågår under sex dagar får vi som representanter ta del av 
föregående års verksamhet i de olika grenarna av ESTIEM. Vi för även ta ställning i olika 
frågor, propositioner och stadgar som berör organisationens framtid. Enligt reglementet 
för det internationella utskottet ska det varje halvår finnas minst en representant från 
utskottet i ESTIEM’s council meeting. Det är viktigt för I-sektionen att värna om 
skolans plats i ESTIEM som utgör en bra grund för att kunna erbjuda studenter en mer 
nyanserad utbildning med mer internationella aspekter. Resekostnaden uppgick till 4789 
för delegaten och styrelsen har enligt nuvarande reglemente beviljat 4000 i resebidrag. 
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2. Motioner 
2.1 Motion gällande Luleå Capital Management 

Verksamhetsbeskrivning  
Luleå Capital Management, LCM, vid Luleå tekniska universitet är den del av I-sektionen 
vars syfte är att främja studenters intresse inom värdepappershandel. LCM är i dagsläget 
en av kommittéerna under styrelsen.  
LCM bedriver handel för sektionens vinning, samt bevakar och analyserar marknaden. 
Luleå Capital Management anordnar även event med inriktning mot finansbranschen. 

Bakgrund 
Luleå Capital Management är idag en kommitté som aktivt arbetar för att främja 
studenters kunskap och intresse inom kapitalförvaltning. LCM anser att denna gren av 
sektionen är viktig att belysa genom att ge sektionens medlemmar ett lättillgängligt 
verktyg för att både lära sig samt utvidga sina kunskaper inom detta område.  
Luleå Capital Managements problem i dagsläget är det bristfälliga informationsutbyte 
som sker mellan sektionen och LCM. Genom att informationsutbytet mellan Styrelsen 
och Kommittéer sker via en mellanhand uppstår det lätt missförstånd samt onödiga 
fördröjningar.  
Luleå Capital Management anser att det inte finns något problem med att ha LCM som 
ett utskott utan att sektionen endast kommer att vinna på det. Genom att tillsätta LCM’s 
ordförande till att bli en del av styrelsen, kommer sektionen få ytterligare en person inför 
framtida arbeten och därmed kunna utveckla sektion. Till följd av att LCM blir en aktiv 
del av styrelsen kommer ännu en engagerad samt marknadskunnig person in i styrelsen 
som kan diskutera och revidera budget med mera. 
I och med detta yrkar LCM för en ökad transparens inom sektionen och ser detta som en 
stor möjlighet för sektionen att gå vidare i sitt arbete för att erbjuda nuvarande och 
framtida studenter en studieupplevelse i världsklass. 

Anledning till motion 
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? 

- Bristande kommunikation mellan LCM och Styrelse vilket lägger grund för 
missförstånd och fördröjningar. 

- Det finns ökar enbart transparensen inom sektionen genom att Luleå Capitals 
Managements ordförande blir en del av styrelsen. 

- Det ökar I-sektionens anseende om Luleå Capitals Management. 
- Belyser I-sektionen på Luleå tekniska universitet positivt då det visar 

utomstående att sektionen är en ständigt växande samt innovativ organisation. 
- LCM bör vara en del av sektionens kärna och därigenom ha möjlighet till att 

påverka sektionens budget. 
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Möjligheter 

- Skapar en bättre kommunikationsmiljö för både Styrelse samt Luleå Capital 
Management. 

- Ger ytterligare incitament för sektionens medlemmar att engagera sig inom LCM. 
Sätter I-sektionen på kartan genom att visa att Industriell ekonomi är ett starkt 

Övriga aspekter 
Varför behöver LCM bli ett utskott istället för att fortsätta verka som en kommitté? 
Svar: 

- Detta är nödvändigt då Luleå Capital Management yrkar för en ökad transparens 
inom sektionen. Till följd av detta kommer handläggningstiden att minska vilket 
ökar effektiviteten inom sektionen. 

- Då LCM besitter stor kunskap kring marknads- samt företagsanalys kommer 
detta att ge en direkt fördel för sektionen framtida utveckling. 

- Ger styrelsen en medlem med stor kunskap inom ekonomi, vilket kommer kunna 
vara till stor hjälp för sektionens kassör. 

- Genom att sektionen kommer i kontakt med finansbranschen resulterar det i 
ytterligare ett sätt för Industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet att sättas 
på kartan för framtida arbetsgivare samt studenter. 

Det tillkommer ytterligare en person i styrelsen vilket gör att antalet styrelseposter blir tolv, kan detta 
skapa några problem? 
Svar: 

- I och med att ordförande har utslagsröst skapar det inget problem ifall det blir en 
votering med lika röstetal. 

- Problemet med att styrelsen växer anser Luleå Capital Management inte vara ett 
förhinder för sektionens framtida utveckling utan enligt tidigare punkter anser 
LCM att det är en fördel. 

Många av de punkter som tas upp kan Luleå Capital Management genomföra som en Kommitté, varför 
behöver det förändras? 
Svar: 

- Luleå Capital Management ser sin framtida tillväxt som ett problem i den struktur 
som i dagsläget finns inom sektionen och anser därför att de behöver bli ett 
utskott för att kunna ta det till nästa nivå. 
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Bedömning samt lösning på frågan 
Luleå Capital Management föreslår därmed sektionsmötet till att besluta följande ändringar i stadgarna:  
(Tillägg grönmarkerat, borttag rödmarkerat.) 

Kapitel 6 paragraf 1 Sammansättning 
Sektionsstyrelsen skall bestå av elva "tolv" personer. Dessa är:  
a) Ordförande 
b) Vice ordförande 
c) Kassör  
d) Sektionsadministratör 
e) Ordförande för programrådet 
f) Ordförande för arbetsmarknadsutskottet 
g) Ordförande för alumniutskottet 
h) Ordförande för Internationella utskottet 
i) Ordförande för Idesix 
j) Ordförande för PR-utskottet 
k) Ordförande för Iglooutskottet  
"l) Ordförande för Luleå Capital Management" 

Kapitel 8 paragraf 1 Definition 
Sektionens utskott utgörs av:  
a) Alumniutskottet 
b) Arbetsmarknadsutskottet  
c) Idesix  
d) Iglooutskottet 
e) Internationella utskottet  
f) PR-utskottet 
g) Programrådet 
"l) Luleå Capital Management" 

Förslag 

Sebastian Nylén och Anton Blomquist yrkar 
att Luleå Capital management skall bli ett utskott samt att dess ordförande skall inneha 
en styrelsepost  
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2.2 Motionssvar angående Luleå Capital Management 
Styrelsen rekommenderar mötet att avslå motionen. 

Sektionsstyrelsen har under hösten aktivt arbetat med att se över sektionens 
organisationsstruktur. Styrelsen är väl medveten om den problematik som finns i 
dagsläget med den befintliga strukturen. Styrelsen ämnar att fullfölja utredningen kring 
sektionens organisationsstruktur och kommer presentera styrelsens arbete på 
sektionsmötet.  

Styrelsen ställer sig mycket positiva till Luleå Capital Managements arbete men finner ej 
att en styrelsepost krävs för dess fortsatta verksamhet.   

Luleå, 26 November 2017 
Sektionsstyrelsen HT2017 
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3. Valberedningens nomineringar 
3.1 Nominering av Ordförande för Igloon 

Valberedningen föreslår: Per Lambrecht 

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2018-12-31 

Motivering: Per Lambrecht, I1, är en ordningsam och strukturerad kille från Karlstad. Per har 
tidigare suttit med i Iglooutskottet och har många idéer och visioner för Igloon. Med tidigare erfarenhet av 
ledarskap från Svenska kyrkan och erfarenheter från lagsporter tror vi Per kommer att bli en 
utomordentlig kandidat till ordförandeskapet av Igloon. 

3.2 Nominering av Ordförande för PR-utskottet 

Valberedningen föreslår: Matilda Lidén 

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2018-06-30 

Motivering: Matilda Lidén, I3, är en strukturerad tjej från Luleå med en god inställning. Före sin 
tid på LTU arbetade hon bland annat på SSAB och Max. Tidigare har Matilda suttit som PR-
ansvarig för ingenjörer utan gränser och ordförande för I-drott. Vi vill nominera Matilda till ordförande 
för PR-utskottet då vi är övertygade om att hon kommer att göra ett fortsatt bra jobb då hon 
tillsammans med sitt utskott har utvecklat PR det senaste halvåret. 

3.3 Nominering av Sektionsadministratör 

Valberedningen föreslår: Felicia Holm 

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2018-12-31 

Motivering: Felicia Holm, I2, är en energisk och positiv tjej från Uppsala som gillar nya 
utmaningar. Hon har tidigare erfarenhet från gymnasiet som vice ordförande för elevkåren och har även 
suttit med i Igloon. Felicia är strukturerad och har bland annat visioner för sektionens kommittéer, 
vilket gör att hon är en utmärkt kandidat till posten som sektionsadministratör. 

3.4 Nominering av Vice Ordförande 

Valberedningen föreslår: Jon Peterson 

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2018-12-31 

Motivering: Jon Peterson, I2, är en ambitiös och strukturerad kille från Stockholm. Han har 
tidigare varit engagerad i Arbetsmarknadsutskottet samt varit med och startat upp Luleå Capital 
Management. Eftersom att han tidigare har spelat hockey har han även en gedigen laganda. Jon har ett 
stort driv och framtida planer för sektionen, vilket gör honom till en utmärkt kandidat till posten som 
vice ordförande för I-sektionen. 
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3.5 Nominering av Nominering av Suppleant till Kårfullmäktige 

Valberedningen har valt att lämna denna post vakant då lämplig kandidat ej hittats.   

 
 

 

 

  


