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Närvarande: 
Jesper Jolma  L 
Marie Amann  N 
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Alexander Jenhall N 
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Oliver Eriksson  N 
Adam Nyström  N 
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N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Marie Amann 
 
1. Mötets öppnande      
      Marie Amann förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Marie Amann till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Gabriel Granström till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Felicia Holm ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

    
4. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
 
5. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	  

	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Möte med LCM  
Marie berättar för styrelsen att presidiet har träffat LCM på ett möte föregående 
vecka och diskuterat deras framtid. 
 

2. Nomineringar till I-drott  
Styrelsen diskuterar de nomineringar styrelsen har fått och beslutar att Gabriel är 
ansvarig för att kontakta de nominerade och informera dem om valprocessen. 
 

3. Överlämningen LP2/3 
Styrelsen diskuterar kommande överlämning och Marie anser att de nyinvalda ska få 
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samma överlämning som de invalda vid sektionsmöte 4 fick. Karl anser att det är 
viktigt för de nyinvalda att få mer tid med sin föregångare och för att anpassas till 
det operativa arbetet i ett tidigt skede. 

 
4. SMK 

Gabriel informerar styrelsen om kommande studiemiljökommitteemöte och tar 
emot de sista rapporteringarna från styrelsen vilket bland annat innefattar brutna 
stolar, smutsiga och trasiga mikrovågsugnar och dålig ventilation samt sopstädning 
under tentaperioderna. 

 
5. Sektionsmöte 2 

Gabriel informerar om den preliminära dagordningen och styrelsen utser Oliver, 
Marie och Martin till att vara ansvariga för avsnittet sektionsstyrelsen informerar där 
styrelsen ska informera om det pågående omstruktureringsarbetet. Vidare beslutas 
att visa tidigare och kommande event med en tidslinje olikt tidigare sektionsmöten.  
 

6. TIMES 
Eric och Oliver väntar på svar från företag som visat ett stort intresse. Styrelsen 
diskuterar alternativa lösningar som innefattar en inspirationsföreläsning istället för 
företagspresentation alternativt flytta fram eventet till januari likt förra året.   

      
7. Sektionens event 

Styrelsen diskuterar sektionens event och huruvida kvantitet prioriteras över kvalitet 
då mycket planerat inte blir av. Styrelsen beslutar att återuppta diskussionen på ett 
kvällsmöte med fokus på hur sektionen kan bli mer kvalitativ och innovativ genom 
en gemensam utvärdering av sektionens event.  

  
8. Projektgrupp hemsidan 

Oliver presenterar ett förslag gällande projektgruppen för hemsidan att tillsätta en 
medlem från varje utskott respektive kommittee för att samla våra kanaler. Styrelsen 
diskuterar vidare Olivers idé och beslutar att avslå förslaget men att varje utskott 
respektive kommittee kan utse en medlem som är ansvarig för deras del på 
hemsidan och är primär kontakt till den befintliga projektgruppen.  
 

9. Dodgeball och I-drott 
Martin berättar för styrelsen om den rådande diskussionen mellan Idesix och I-drott 
gällande Dodgeballen. Styrelsen diskuterar alternativa lösningar för 2018 års upplaga 
och en framtida användning av riktlinjer för vilka som ska anordna eventet. 
Diskussioner fortskrider mellan Idesix och I-drott. 
 

10. Gyckelträning 
Styrelsen diskuterar gyckel till i-konferensen. 

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Sponsring 
Styrelsen diskuterar användning av informell sponsring och beslutar att det skall vara 
en tydlig skillnad mellan formell och informell sponsring samt att den informella 
sponsringen inte under några omständigheter får störa vår formella sponsring.   

2. Julfesten 6/12 
Styrelsen diskuterar möjligheten att kombinera julfesten med kommande Igloopub. 
Felicia ansvarar för att lyfta frågan på nästkommande Igloomöte. 

  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Marie Amann 



Minnesanteckningar 2017-11-20 

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

        
Styrelsen beslutar att 

 
1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  

2017.11.27 kl. 12.00 i A3001 
 

3. Mötets avslutande    Marie Amann förklarar mötet  
avslutat 


