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1. Inledning 

1.1 Om i-sektionen 
Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet, fortsatt kallad i-
sektionen, är en sektion under Teknologkåren och grundades våren 2003. Sektionens 
medlemmar består av studenter på civilingenjörsprogrammen industriell ekonomi och 
öppen ingång. I-sektionen ansvarar för studieövervakning för ovanstående program. Ut-
över denna verksamhet anordnas även årligen studiesociala evenemang så som sittningar, 
pubar, frukostar och sportturneringar. Dessutom ger sektionen medlemmarna möjlighet-
en att knyta kontakter i arbetslivet med hjälp av bland annat företagspresentationer, 
alumnföreläsningar, mentorskapsprogram och mycket mer. Det finns även möjlighet att 
träffa internationella studenter genom Internationella utskottet. Vidare finns det även ett 
PR-utskott som ansvarar för sektionens marknadsföring och profilprodukter. I-sektionen 
har en styrelse som består av ordförande, vice ordförande, kassör, sektionsadministratör 
samt sju utskottsordförande. De sju utskotten som finns under i-sektionen är: 

• Idesix (Aktivitetsutskott) 
• Arbetsmarknadsutskottet 
• Alumnutskottet 
• PR-utskottet 
• UBS (Utbildningsbevakningssamordnare) 
• Internationella utskottet (IntU) 
• Iglooutskottet (Sektionslokal)   

Utöver sektionsstyrelsen har i-sektionen en valberedning, en extern- och en internrevisor 
samt sex mandat i kårfullmäktige. Sektionen har dessutom växt under de senaste åren 
och bildat kommittéer för att till en ännu större utsträckning ta till vara på medlemmars 
intressen. Kommittéerna erbjuder utbildning samt tävling inom caselösning, olika former 
av idrottsaktiviteter samt event och utbildning rörande värdepappershandel. De är som 
följer:  

• Casegroup 
• I-drott 
• Luleå Capital Management (LCM) 

1.2 Vision 
Övergripande  

Programmet Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet erbjuder en studieupp- 
levelse i världsklass.  
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Arbetsmarknad  

Samtliga studenter ges möjlighet att integrera samt bygga relationer med attraktiva ar-
betsgivare inom varierande branscher och nationaliteter, för att uppnå en perfekt match-
ning mellan student och företag. Sektionen för Industriell ekonomi ska vara det givna 
förstahandsvalet för företag och alumner att knyta långsiktiga relationer med.  

Utbildning  

Med 100% nöjda studenter och stark anknytning till forskning samt näringsliv ska alla 
studenter, oavsett förutsättning, kunna nå sina ambitioner. Civilingenjörsutbildningen 
Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet ska vara den bästa i sitt slag.  

Studentliv  

Sektionen för Industriell ekonomi är en aktiv och närvarande del av studentlivet som till-
handahåller en bred variation av evenemang som tilltalar och är öppna för alla. I en stu-
dentmiljö av världsklass erbjuds en innehållsrik studietid präglad av öppenhet och ge-
menskap.  
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2. Mål för verksamhetsåret 2017-2018 

2.1 Mål för Styrelsen 

De huvudsakliga strategiska målen för verksamhetsåret 2017-2018 är att höja kvalitén på 
sektionens arbete och evenemang, samtidigt som verksamheten ska nå ut till fler studen-
ter under sektionen. I-sektionen har i dagsläget många evenemang, varpå vi an- ser att 
det bästa sättet att höja medlemsnyttan är att öka kvalitén och inte kvantiteten av evene-
mang. För att göra detta kommer styrelsen arbeta för att, till en större utsträckning än 
tidigare, utvärdera evenemang, arbetsprocesser och medlemsnytta. Vidare kommer styrel-
sen arbeta för att nå ut till och involvera fler medlemmar i sektionens verksamhet. Att 
göra medlemmarnas tid på LTU till den bästa möjliga är det viktigaste för sektionens 
verksamhet, tillika vägen att gå för att arbeta mot visionen.  

2.1.1 Mål för Ordförande 
Ordförande ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål  

• Öka antalet sökande kandidater till styrelsen till minst 3 personer per post till 
sektionsmöte 4 2018. 

• Styrelsemedlemmarna skall ge minst 4.5/5 i nöjdhet över sitt engagemang i de-
cember 2017 samt juni 2018.  

• Stärka sektionens position inom näringslivet. Skall mätas genom antalet nya kon-
takter med nya företag och organisationer som sektionen fått fram till juni 2018. 
Målet är 10.  

• Ta fram ett nytt koncept för sektionsmöten. Detta för att undvika att dessa tar 
mer än 4 timmar.  

Delmål  

• Sektionen skall representeras i minst 100% av TKLs-möten (främst ordfrad) för 
att vidhålla en bra kontakt med kåren samt de andra sektionerna.  

• Ha nära kontakt med de andra sektionsordförandena inom I-Sverige genom on-
line-möten minst en gång i månaden.  

• Utbilda styrelsens medlemmar inom ett specifikt ämne (presentationsteknik, CV 
skrivning etc) under ett ”I-learn” event per läsperiod.  

• Ha teambuildning med styrelsen utanför LTU en gång per termin. 
• Ha en middag med styrelsen en gång per läsperiod för att främja gemenskap.  
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2.1.2 Mål för Vice ordförande 
Vice ordförande ska under verksamhetsåret 2017-2018 uppnå följande mål: 
Långsiktiga mål  

• Implementera långsiktiga framgångsmått för sektionen i sin helhet med tillhö-
rande underlag för mätning.  

• Öka sektionens intäkter med minst 2% genom samarbete med ABF (Arbetarnas 
bildningsförbund).  

• Utveckla styrelseöverlämningen genom att införa minst 1 externutbildning samt 
genomföra förbättringsarbete av rutiner och mallar.  

• Öka kvaliteten på de event som genomförs för sektionsaktiva, såsom ”Aktiva da-
gen” i syfte att öka incitamentet till att vara engagerad. Vilket ska uppnås genom 
att först ta reda på vad kvalitet innebär för sektionsaktiva. 

Delmål  

• Genomföra anonyma utvärderingar av de som deltagit på sektionens samtliga 
event, samt fortsätta genomföra anonyma utvärderingar inom utskotten av dess 
verksamhet. 

• Undersöka möjliga samarbeten med organisationer och företag för utbildningar 
och workshops för sektionsaktiva.  

• Utveckla och genomföra personligasamtal med styrelsemedlemmar minst en gång 
per läsperiod.  

• Genomföra en marknadsundersökning i form av en enkät angående vad sekt-
ionsaktiva önskar för förmånsaktiviteter under sitt engagemang.  

• 100% närvaro på ordföranderådet och ETS-ledningsmöten av en representant 
från styrelsen, samt försöka utveckla dem för att kunna åstadkomma bättre sam-
arbeten.  

• Utveckla och fortsätta arbetet med SAB genom att öka deras närvaro vid frågor 
som rör sektionens utveckling.   

2.1.3 Mål för Sektionsadministratör 
Sektionsadministratören ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål:  

Långsiktiga mål  

• Antalet rapporteringar från studenterna till Studiemiljökommitteen skall vara 
minst 3 punkter per sammanträde. 

• En ökning av delaktighet på välmåendeenkäten från 126 deltagare till 250 delta-
gare.  
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• En ökning av medvetenheten om var sektionsmedlemmar kan få professionell 
hjälp vid psykisk ohälsa relaterat till studietiden från 63,5% till 85% genom sam-
arbete med Studenthälsan, mätt utifrån välmåendeenkäten. 

• Öka medvetenheten om sektionens JML arbete från 15% till 55% under kom-
mande verksamhetsår. 

Delmål  

• Delta på Studiemiljökommitteens samtliga sammanträden. 
• Delta i samtliga skyddsronder som anordnas av universitetet som berör ETS 
• Arrangera ett välgörenhetsevent och integrera välgörenhet i andra event. 
• Genomföra minst en workshop kring JML samt välmående för alla sektions-

aktiva medlemmar varje termin. 
• Delta på varje kommittees lunchmöte var tredje vecka. 
• Förbättrad kommunikation mellan styrelsen och kommittéerna genom regel-

bundna lunchmöten tillsammans med kommittéordförandena. 

2.1.4 Mål för Kassör 
Kassören ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål  

• Införa rutin att alla pappersdokument också ska finnas som en digital kopia.   
• Att fortsätta digitaliseringen och pappersanvändningen med minst 15 %.   
• Att 50 % av alla inbetalningar (Igloopub, profilförsäljning) ska tas genom 

iZettle istället för swish, uppnått före verksamhetsårets slut.  
• Ökad jämställdhet och delaktighet inom sektionen med minst 20 % mellan 

hösten 2017 till våren 2018. 

Delmål  

• Att minst en gång i veckan sitta med den löpande bokföringen. 
• Att en gång i veckan göra utbetalningar. 
• Att åtminstone varannan vecka stämma av med budgeten och se till att ska 

vara registrerat i Google Drive. 

2.1.5 Mål för Idesix 
Ordförande för Idesix ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål  

• Genomföra ett evenemang med ett annat sexmästeri under årets gång. 
• Genomföra ett nytt evenemang, sker under LP1. 
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• Dokumentera samtliga roller samt evenemangtyper innan rekryteringen för 
18/19. 

• Under året genomför en deltävling för I-sektionen i TKL-kampen. 
• Öka antalet deltagare på Dodgeballen med 10 %. 

Delmål  

• Hålla lunchmöten varje vecka. 
• Teambuildning en gång per termin med samtliga i utskottet.  
• Personliga samtal med mina utskottsmedlemmar. 
• Delta på evenemang som andra universitet anordnar. 
• Kontinuerligt följa upp och stötta i dokumentations arbete. 
• Samarbeta med andra utskott i I-sektionen. 
• Bidra till en bättre overallkultur för Industriell Ekonomi. 

 

2.1.6 Mål för Arbetsmarknadsutskottet 
Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål 

 
• Öka de totala intäkterna för ARB med 10% till kommande bokföringsslut (före-

gående år skedde ingen ökning) 
• Skriva kontrakt med 25% av de vanligtvis återkommande företagen under årets 

gång 
• Ha 100% deltagarnärvaro till platserna till Studieresan 2018 
• Börja föra statistik på deltagarnivåer under evenemang samt lunchföreläsningar 
• Implementera användandet av sponsring från lokala aktörer 
• Skapa en säljenhet som fokuserar främst på företagskontakt 
• Öka genomsnittsdeltagandet på lunchföreläsningar till 60 personer 
• Standardisera och förbättra uppföljningsprocessen av evenemang med företag 

 
Delmål 

 
• Anordna lunchmöten på veckobasis med tydlig agenda samt mötesanteckningar 
• Planera och utföra minst ett personligt möte med utskottsmedlemmarna under 

årets gång 
• Två större teambuildingar ska äga rum under verksamhetsåret 
• Strukturera och uppdatera Podio innan årsskiftet 
• Etablera en standardiserad uppföljning av alla former av företagskontakt 
• Delta på LCMs lunchmöten minst en gång per månad 
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• Utöka samarbetet med de andra arbetsmarknadsutskotten under TKL 

 
2.1.7 Mål för Alumniutskottet 
Ordförande för Alumniutskottet ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål  

• Öka antalet deltagande i Skugga en alumn, från 5 matchningar till minst 20.  
• Genomföra I-hörnan med middag efteråt. Mål på 120 anmälningar.  
• Genomföra minst en alumnföreläsning samt en kändisföreläsning under året. 
• Värva 100 nya alumner till LinkedIn-gruppen ”I-alumn – Industriell ekonomi 

LTU” innan läsperiod 4 är avslutad. 420 personer finns i skrivande stund. 
• Ladda upp de tidigare färdigställda alumnporträtten och videointervjuer till i-

sektionens nya hemsida. 

Delmål  

• Dela in utskottet i tydliga projektgrupper med projektledare (I-hörnan, 
Skugga en alumn, kändisföreläsning). 

• Tillsätta en sekreterare till lunchmötena. 
• Ha teambuilding en gång per läsperiod med samtliga i utskottet. 
• Ha personliga samtal med samtliga i utskottet en gång per termin. 
• Hålla lunchmöten varje vecka. 
• Utvärdera och följa upp varje aktivitet utskottet utför. 

2.1.8 Mål för Internationella utskottet 
Ordförande för Internationella utskottet ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål 

• Arrangera Utbyteskvällen hösten 2017 (Öka deltagarantalet med 50%) 
• Arrangera Utbytesminglet under våren 2018. (Öka nöjdheten för deltagarna) 
• Anordna ett ESTIEM-event under våren för att öka sektionsmedlemmarnas in-

ternationella utbyte och bidra till nätverkets utveckling. 
• Arrangera en lokal kvaltävling under hösten till casetävlingen TIMES-2018. 
• Förbättra gruppsammanhållningen för att kunna få en peppad och driven grupp. 
• Ta fram en hållbar strategi för att vår ESTIEM-lokalgrupp ska kunna leva vidare 

och utvecklas.  
• Representera vår ESTIEM-lokalgrupp under ESTIEMs Council-meeting hösten 

2017 och våren 2018. 

Delmål 



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

 

 

10 

• Hålla lunchmöten varje vecka. 
• Ha teambuildning en gång per läsperiod med samtliga i utskottet.  
• Utvärdera och följa upp alla aktiviteter. 
• Fortsätta med att dela upp arbetet i projektgrupper, där man kan dela ut mer an-

svar och dom som vill kan ta på sig mer ansvar. 
• Ha personliga samtal med alla i gruppen under varje termin samt ha kontinuerlig 

kontakt med alla. 

 

2.1.9 Mål för Iglooutskottet 
Ordförande för Iglooutskottet ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål 

• Öppna igloon innan 1 januari 2018 så att den vanliga verksamheten i sektionslo-
kalen kan fortskrida.  

• Ta fram en långsiktig och löpande investeringsplan som ska gälla fram till den 1 
januari 2018 där 75 % av tillägnad investeringsbudget eller mer ska användas. 

• Medlemmarnas nöjdhet med sitt engagemang ska öka med utgångspunkt från 
den medlemsenkät som genomfördes vårterminen 2017 med 1 enhet. 

• Implementera det nya arbetssätt som tagits fram under våren i logistikprojektet. 
• Påbörja Igloons arbete mot en mer strategisk natur genom att ge utvalda med-

lemmar mer ansvar och större inflytande på möten och planeringstillfällen. Rol-
lerna som tilldelas ska upplevas specifika och relevanta av medlemmarna. Under 
hösten är målet att tre nya roller fördelas ut bland medlemmarna. 

Delmål 

• Ha löpande veckomöten där samtliga medlemmar förväntas vara aktiva. 
• Anordna en teambuildning under höstterminen 2017.   
• Skapa starkare tillhörighet till övriga sektionslokaler genom att vara med på ge-

mensamma event och teambuildingar.  
• Aktivt arbeta och förbättra Igloons arbete med sociala enheten för att få ut så 

mycket som möjligt av det nya samarbetet. Ska uppnås genom att diskutera inve-
steringar och event med sociala enheten för råd och tips.  

• Medlemmarna ska vara med och ta fram sina egna specifika rollbeskrivningar för 
att på så sätt till fullo förstå vad som förväntas av dem. 

2.1.10 Mål för PR-utskottet 
Ordförande för PR-utskottet ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål  
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• Ersätta nyhetsbrevet med ett nytt koncept för månadsvis nyhetsuppdatering 
inom sektionen. Målet skall uppnås under perioden 2017-07-01 – 2017-09-01, 
och är uppnått då konceptet är implementerat i sektionens marknadsföringsstra-
tegi.  
 

• Öka medvetenheten om den grafiska profilen samt sektionen som varumärke 
med 25% under perioden 2017-07-01 – 2018-08-30. Målet mäts med kontinuer-
liga marknadsundersökningar i form av enkäter eller mailutskick.  
 

• Bredda spridningen på sektionens marknadsföring genom att:  
 

• Utöka antalet följare på Instagram från 408 till 500 under perioden  
2017-07-01 – 2018-08-30.  
 

• Utöka medelvärdet ”gillningar”/bild på Instagram från 52,98 till 60 under 
perioden 2017-07-01 – 2018-08-30.  
 

• Utöka antalet följare på Facebook från 732 till 800 under perioden 2017-
07-01 – 2018-08-30. 
 

• Upprätthålla ett medelvärde på 20 ”gillningar”/inlägg på Facebook under 
perioden 2017-07-01 – 2018-08-30. 

 
• Utöka den fysiska marknadsföringen i form av bland annat klassbesök och egna 

försäljningsevent. Målet skall uppnås under perioden 2017-07-01 – 2018-08-30 
och är uppnått då minst 6 sådana tillfällen har arrangerats.  
 

• Utöka den totala försäljningen av profilprodukter från 348 produkter till 400 
produkter under perioden 2017-07-01 – 2018-08-30. 
 

• Implementera, uppdatera och underhålla sektionens nya hemsida. Under peri-
oden 2017-07-01 – 2018-08-30 skall det befintligt material på sidan uppdateras, 
målet är uppnått då allt material följer sektionens grafiska profil.  
 

• Förbättra logistiken inom utskottet gällande bland annat profilprodukter. Målet 
skall uppnås under perioden 2017-07-01 – 2018-08-30 och är uppnått då minst 4 
inventerings tillfällen har genomförts.   
 

Delmål 

• Uppdatera och utveckla den grafiska profilen och dess innehåll.  
• Upprätthålla tydliga riktlinjer gällande sektionens interna marknadsföring.  
• Framställa, utveckla och implementera det nya konceptet ”I-NEWS”, som ersät-

tare för nyhetsbrevet.  
• Implementera minst 2 nya koncept på Instagram för kontinuerligare uppdatering 

och större variation. 



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

 

 

12 

• Utveckla samarbetet med Alumniutskottet för att tillhandahålla fler alumner i 
sektionens marknadsföring. 

• Öppna upp möjligheten för extern marknadsföring i samarbete med studentam-
bassadörerna vid LTU.  

• Uppdatera samt förtydliga budgeten i samråd med kassör, för att underlätta inom 
logistiken.  

• Arrangera regelbundna teambuildings för att upprätthålla en god gruppdynamik i 
utskottet.  

• Arrangera regelbundna personliga samtal med utskottets medlemmar.   

2.1.11 Mål för Programrådet 
Ordförande för Programrådet ska under verksamhetsår 2017-2018 uppnå följande mål: 

Långsiktiga mål  

• Att under året öka svarsfrekvensen för samtliga I-kurser i EvaSys till över 60%. 
• Att samtliga ettor skall ange på profilfikat att de har fått tillräckligt med informat-

ion inför profilvalet i lp-3. 
• Att bibehålla eller höja den generella nöjdheten (4/5) kring individens engage-

mang i utskottet. 

Delmål  

• Hålla lunchmöten minst varannan vecka. 
• Ha teambuildning en gång per läsperiod där samtliga i utskottet deltar. 
• Hålla individuella möten med varje utskottsmedlem en gång per termin. 
• Genomföra klassråd i varje klass en gång per lp. 
• Tidigarelägga klassråden för att kunna åtgärda eventuella problem redan under 

pågående lp. 
• Anordna I-forum under lp1för att diskutera och sammanställa föregående läsår. 
• I-fika lp2 för att sammanfatta lp1. 
• Profilfika lp3 för att låta ettorna få en frågestund med elever som går/gått profi-

lerna. 
• Under profilfikat skall enkäter delas ut, på ettornas enkät skall frågor ställas kring 

valet och informationen som har getts. På de övriga årskursernas enkät ställs frå-
gor om pågående läsår. 

• En gång per termin redovisa statistik från EvaSys till sektionens medlemmar. 
• I samband med Nolle-P rekrytera två nya medlemmar från vardera I och Ö till 

utskottet. 
• Ha en representant från programrådet närvarande vid varje UBS-råd. 
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2.2 Mål för sektionens Kommittéer 

2.2.1 Mål för Casegroup 
Casegroup är den äldsta av i-sektionens kommittéer med syfte att värna om i-studenters 
intresse för caselösning. Kommitteen driver utvecklingen av universitetets casekultur hos 
sektionens medlemmar men även hos studenter inom andra utbildningar.   

Långsiktiga mål för Casegroup 

• Utveckla casefika samt att antalet deltagare skall att växa med minst 15 deltagare på 
varje casefika där minst 10st deltagare inte ska tillhöra casegorup. 
• Utbilda casegroups medlemmar inom caselösning  
• Utveckla I-case Challange till universitetes mest prestigefulla casetävlig 
 
Delmål 
 
• Anordna lunchföreläsningar med fokus på caselösning   
• Arrangera en casefika varje läsperiod 
• Anordna regelbundna internutbildningar för Casegroups medlemmar 
• Finnas behjälpliga till anordnandet av TIMES 
 

2.2.2 Mål för I-drott 
I-drott är idrottskommittén på Industriell Ekonomi, LTU. Kommitténs syfte är att er-
bjuda studenter möjlighet att umgås under andra omständigheter än plugg och alkohol. 
Vår uppgift är därför att förse sektionens alla medlemmar med idrottsrelaterade event 
samt finnas tillgängliga för övrigt intresse eller engagemang inom ämnet idrott. 

Långsiktliga mål för I-drott 

• Utveckla och få I-drott testar att växa med minst 15 deltagare på varje I-drott testar-event 
varav minst 10st deltagare inte ska tillhöra I-drott-kommittén. 
• Stärka I-drott:s “varumärke” och öka antalet gillamarkeringar på Facebook till 350 per-
soner.  
• Genomföra minst två större turneringar med minst 8 deltagande lag i respektive tur-
néring. 
Delmål 

• Arrangera Åre Skiweek 
• Arrangera en friluftsdag 
• Ha en teambuilding i i-drottskommittén minst en gång varje läsperiod 
• Ha lunchmöten en gång i veckan 
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2.2.3 Mål för Luleå Capital Management 
Luleå Capital Management har en vision om att på ett tydligt och konkret sätt leverera 
intressanta och värdeskapande event för sektionens alla medlemmar samt övriga studen-
ter vid Luleå Tekniska Universitet. Eventen skall vara kring aktiehandel på både en bas-
nivå samt en mer avancerad nivå. 

Långsiktiga mål 

• Sektionen för Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet är ekonomiskt 
oberoende (2040) 

• En sektion där alla medlemmar bedriver aktiehandel (2025) 
• Gå från att vara en kommitté till att bli ett utskott med styrelseplats för att kunna 

skapa en välmående sektion (2018) 
• Utöka antalet samarbetspartners (2018/2019) 
• Två event av en betydande storlek (2017/2018) 
• Ett flertal event av mindre karaktär (2018/2019) 

Delmål 

• Rekrytera rätt personer under terminsstart (hösten 2017) 
• Struktur för hur handel skall bedrivas (hösten 2017) 
• Reglementen och stadgar skall färdigställas (hösten 2017) 
• Lunchmöten varje onsdag för att skapa kontinuitet (hösten 2017) 
• Skapa en härlig grupp individer med ett intresse för värdepappershandel (hösten 

2017) 
• Obligatoriskt att delta på sektionsmöten (hösten 2017) 
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3. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017-2018 

3.1 Verksamhetsplan för Styrelsen 
Styrelsens arbete sker till största delen genom möten veckovis för att följa upp, diskutera 
och planera sektionens verksamhet på en strategisk nivå. Styrelsens medlemmar arbetar 
och deltar också i olika rådsgrupper tillsammans med andra sektioner som teknologkåren 
anordnar. Varje termin deltar också styrelsen på I-konferensen tillsammans med KTH, 
LTH, LiTH och Chalmers styrelsegrupper för att utbyta idéer och lära av varandra för att 
utveckla I-sektionen mot visionen.  

3.1.1 Ordförande 
Ordföranden är sektionens främsta ansikte utåt samt firmatecknare och har som uppgift att leda det 
övergripande strategiska arbetet i sektionen samt i styrelsen. Det är också ordförandes ansvar att vara 
sammankallande till sektions- och styrelsemöten. Ordförande är ansvarig för kontakten med andra uni-
versitet. I styrelsen ska ordförande vara ett stöd för de andra styrelsemedlemmarna i deras arbete och per-
sonliga utveckling. 

I-sektionen har under verksamhetsåret 2017/2018 som ambition att inom samtliga verk-
samhetsområden förbättra och utveckla arbetet. Då sektionens arbete är grundat i ideellt 
arbete tror jag trivsel och personlig utveckling är de viktigaste motivationsfaktorerna. 
Mitt primära fokus kommer därför under året vara att säkerställa att styrelsemedlemmar-
na trivs och känner att de utvecklas. Detta då det, enligt mig, kommer vara avgörande för 
att sektionen skall kunna växa och lyckas med de planerade målsättningarna. Målet är att 
detta arbete kommer skapa ett större intresse för styrelsearbete och i sin tur göra att fler 
väljer att söka styrelseposter.  

För att säker ställa att styrelsens medlemmar trivs anser jag att det är viktigt att skapa en 
bra stämning i gruppen och en atmosfär där alla vågar ta plats. Genom regelbundna träf-
far, där sektionsarbetet inte är i centrum, tror jag att gruppen kommer lära känna 
varandra bättre och därigenom skapa ett önskvärt arbetsklimat i gruppen.  

Genom att regelbundet arbeta mot uppsatta delmål, kombinerat med tydliga riktlinjer 
och kontinuerlig dialog (genom exempelvis personliga samtal), anser jag att styrelsen har 
mycket goda förutsättningar att uppnå de planerade målen.  

Jag kommer hålla en kontinuerlig kontakt utåt sett från sektionen, främst med andra läro-
säten, LTU, kåren samt de andra sektionerna på campus. Detta för att upprätthålla och 
förbättra den relation och dialog som redan finns, men också för att lära och samarbeta 
mer med varandra. 

För att stärka sektionens position i näringslivet kommer jag lägga extra tid på att samar-
beta med arbetsmarknadsutskottets ordförande för att se hur sektionen kan knyta nya 
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kontakter och utveckla nya koncept. Exempelvis utveckla ett koncept, så kallat ”lunch 
and learn”, där företag kommer och lär ut till eleverna och inte enbart pratar om företa-
get, något jag tror det finns stort intresse för hos både företag och studenter. Vidare 
kommer jag vara studentambassadör för Luleå Näringsliv och därigenom få möjlighet att 
träffa nya företag och knyta nya kontakter till sektionen. Genom att samtidigt arbeta 
strukturerat i styrelsen och uppmuntra utskotten att vidareutveckla sina verksamheter 
tror jag att sektionen har stora möjligheter att stärka sin position i näringslivet.  

Jag kommer hålla personliga samtal varje läsperiod med samtliga styrelsemedlemmar till-
sammans med vice ordförande för att stötta styrelsemedlemmarnas arbete genom feed-
back. Under dessa samtal ska de evenemang som anordnats följas upp resultatmässigt för 
att säkerställa medlemsnyttan i det arbete som genomförs. 

Ordförande ska under året kalla till ett flertal möten i form av styrelsemöten veckovis, 
workshops vid specifika behov, kvartalsmöten, sektionsmöten och övriga möten vid be-
hov. 

3.1.2 Vice Ordförande 
Rollen som Vice ordförande är varierande och innefattar både operativt och strategiskt arbete. Huvud-
uppgifter är vara insatt i hela sektionens verksamhet och på så sätt kunna stötta där det behövs. Med 
den breda helhetssyn detta medför blir Vice ordförande en stor tillgång i det långsiktiga strategiska arbete 
som sker, främst genom Presidiets arbete. 

I dagsläget är målstyrningen för sektionen i sin helhet låg. Styrelsemål existerar men är 
inte tillräckligt konkreta för att kunna mätas. Genom implementering och mätning av 
framgångsmått kommer sektionens långsiktiga förbättringsarbete att säkerställas. Ökad 
medvetenhet om nuläget ligger därmed till grund till vad som behöver förbättras och ar-
betas med.  

Den kvantitativa mätningen av framgångsmåtten ska delvis uppnås genom anonyma en-
käter. Enkäter bör standardiseras och skickats ut för att mäta nöjdhet vid till exempel 
event, engagemang samt välmående, vilket delvis utförs i dagsläget. Andra mått kan be-
räknas av data som sektionen redan innehar. Under året kommer stor vikt ligga på att få 
sektionsaktiva att förstå vikten av att mäta dess aktiviteter. För att kunna implementera 
och fastställa de hittills tilltänkta framgångsmått i sektionen skall de under de första året 
utvecklas och uppdateras. Sektionen bör sätta upp mål med avseende till framgångsmåt-
ten för att uppnå långsiktig kvalité och värdeskapande arbete. Resultatet ska presenteras 
för medlemmarna på sektionsmöte 2 och 4. 

Genom att ansöka om att bli studiecirkel i arbetarnas bildningsförbund kommer sektion-
en få bidrag utefter deras bestämmelser för studiecirklar. Vid uträkning kommer det in-
nebära en ökning av intäkter på cirka 2-3%. Ansvaret för administrationen och inrappor-
teringen till ABF kommer att till en början ligga på vice ordförande.  
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För att öka den personliga utvecklingen hos sektionsaktiva och styrelsemedlemmar 
kommer utbildningar förslagsvis att genomföras av personer, organisationer och företag 
som innehar mer expertis inom önskat område. Målet är att kunna erbjuda medlemmar, 
sektionsaktiva och styrelsemedlemmar en djupare personligutveckling i tillexempelvis 
projektledning, styrelsearbete etc. Tilltänkta aktörer i dagsläget är till exempel ABF samt 
LTU Business. Första envetet är tänkt att hållas under första terminen för styrelsemed-
lemmar.  

Jag skulle även vilja se över rutinerna för de verksamhetsplaner som skrivs av styrelse-
medlemmar vilka väljs in under sektionsmöte 2. På grund av de svårigheter som uppstår 
när styrelsemedlemmar antags följa sin företrädares verksamhetsplan skulle det kunna 
vara bättre att endast individuella verksamhetsplaner upprättas. Den mall som upprätta-
des sommaren 2017 tycker jag är ett exempel på hur långsiktighet kan uppnås på ett kon-
tinuerligt sätt, vilket bör utvärderas och utvecklas vidare.   

För att göra sektionen mer attraktiv bör man förbättra de sätt man bekräftar och upp-
skattar de sektionsaktiva. En sätt att uppnå ökad premiering är dels genom en tack sitt-
ning vid slutet av varje verksamhetsår. Jag tror att ”Aktiva dagen” dels skulle kunna vara 
en del av dagens Kårbankett. Alternativt att den Aktiva dagen utvecklas och genomförs 
av en fristående projektgrupp för att säkerställa dess kvalitet och genomförande. Sektion-
en skulle även kunna se över implementering av nya traditioner för att öka gemskapen 
och på så sätt attrahera fler in till sektionen. För att säkerställa att målet uppfylls bör man 
genomföra marknadsundersökningar för att ta reda på vad som önskas av sektionsaktiva 
och sedan utvärdera aktiviteterna genom enkäter. 

3.1.3 Sektionsadministratör 
Sektionsadministratör är en av Luleå Tekniska Universitets skyddsombud (SO). Detta innebär att 
man jobbar med frågor som rör studiemiljö och vid eventuella klagomål rapporterar detta till lokalansva-
rig eller tar ärendet vidare till Studiemiljökommittén. Som sektionsadministratör är man sektionens sek-
reterare och ansvarar för att skriva protokoll från sektions-, styrelse- och årsmöten. Posten innefattar 
även att sprida och utveckla sektionens arbete och vetskap inom JML (jämlikhet, mångfald och lika 
behandlad). 

 
Sektionsadministratören ska under verksamhetsåret 17/18 öka intresset av sektionens 
dokumentation genom att göra den mer lättillgänglig för medlemmarna genom en ny 
plattform samt att aktivt marknadsföra de nya dokumenten som publiceras.  

För att öka delaktigheten på sektionens välmåendeenkät ska sektionsadministratören an-
svara för att marknadsföringen sker på ett effektivt sätt som väcker intresse till delta-
gande. På liknande sätt behöver sektionsadministratören gå tillväga för att öka medve-
tenheten samt delaktigheten gällande studiemiljörapportering. 
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Sektionsadministratören är ansvarig för sektionens välgörenhetsarbete och under kom-
mande verksamhetsår ska välgörenhet och medmänsklighet bli en naturlig del av sektion-
ens dagliga verksamhet. Sektionens konto på välgörenhetssidan Kiva ska bli mer aktivt 
och sektionsmedlemmarna ska kunna påverka hur detta konto ska administreras. Under 
verksamhetsåret ska medlemmarna regelbundet bli uppdaterade om Kivas status och se 
vad sektionens skänkta pengar har bidragit med.  

Under kommande verksamhetsår ska medvetenheten kring psykisk ohälsa kopplat till 
studietiden upplysas. Genom att aktivt berätta kring psykisk ohälsa och JML frågor under 
workshops tillsammans med studenthälsan kommer medvetenheten kring dessa ämnen 
ökas. Den psykiska ohälsan har, enligt den senaste välmåendeenkäten, visat sig vara som 
mest kritisk under höstterminen för förstaårsstudenter vilket gör det till en stor prioritet 
under första halvåret. Med hjälp av anordnande av Workshops om psykisk ohälsa och 
JML frågor för sektionsaktiva kommer medvetenheten kring sektionens JML arbete ökas 
genom påbörjad diskussion om belysta frågor. 

Sektionsadministratören ska ansvara för styrelsens kommunikation till sektionens kom-
mittéer genom att bistå kommittéerna med rätt information samt att hjälpa dem i sitt 
strategiska arbete. Detta kommer uppnås genom upprättande av regelbundna lunchmö-
ten tillsammans med kommittéordförandena samt sektionsadministratörens deltagande 
på en kommittees lunchmöte i veckan. 

3.1.4 Kassör 
Kassören är, tillsammans med ordförande, sektionens firmatecknare. Kassörens huvudsakliga område är 
att sköta sektionens ekonomi. 

Ett stort övergripande mål är att ständigt arbeta med förbättringar för sektionen, och för 
arbetet som kassör. Jag anser att en viktig del är att i så stor mån som möjligt arbeta med 
att arbetet som kassör ska bli allt mer digitalt och således minska pappersanvändningen. 
Dels ur en miljöaspekt men även ur en viss del ekonomiskt, då minskade utskrifter också 
minskar kostnaderna. Målet är att minst 15 % av alla utskrivna papper ska kunna föras 
digitalt istället för att skrivas ut. 

För de papper som krävs att finnas som utskrifter, gällande bokföringen, vill jag också att 
dessa ska skannas in för att finnas som en digital kopia. Detta ska införas så snart som 
möjligt och vara helt införd och vara standard innan slutet av verksamhetsåret. Anled-
ningen till detta är att möjligheten att utföra arbetet ska finnas, oavsett geografisk plats. 
Även för att kunna underlätta vid revison, då slipper det fraktas pärmar vid resor och lov. 
Dessutom skapar det en större säkerhet om dokumenten finns digitalt och sparat i en 
drive, vid till exempel borttappade papperskopior eller olyckor.  

För att det inte ska uppstå missförstånd mellan kassören och övriga medlemmar i sekt-
ionen bör användningen av sektionens iZettle föredras framför personliga swish-konton. 
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Eller en alternativ lösning är att lägga in som rutin att efter en viss tid efter varje utfört 
event se till att pengar förflyttas till sektionens konto. Regelbunden bokföring samt upp-
följning av budget minst varannan vecka kommer vara en god lösning för att se till att 
pengarna faktiskt kommer in till sektionen.  

Slutligen vill jag jobba fortsatt med en god jämställdhet och delaktighet inom sektionen, 
där ingen ska behöva känna sig utanför eller särbehandlad. Alla ska kunna känna sig som 
en del av sektionen, oavsett bakgrund, tankesätt eller värderingar. Öka delaktigheten kan 
uppnås genom att rikta ett extra öga mot de som normalt inte går på sektionens evene-
mang. Genom att fortsätta med enkätundersökningar som skickats ut under våren 2017 
men att rikta en del av frågorna mer mot samhörigheten gör målet mätbart, förslagsvis 
skicka ut en enkät strax innan jul och en strax innan sommaren för jämförelsen skull. 

3.1.5 Idesix 
Posten som ordförande för Idesix är en roll som utmanar dig kreativt och ger dig många givande erfaren-
heter. Som ordförande för Idesix är ditt uppdrag att tillsammans med ditt utskott anordna sektionens 
sociala evenemang. Du ansvarar även för en grupp människor som representerar sektionen på ett väldigt 
synligt sätt. Detta leder till att du får jobba mycket med roliga samarbeten och till ett stort kontaktnät 
på skolan. Ungefär hälften av ditt arbete läggs på styrelsearbete, där du får tänka mycket längre fram 
än vanligt och planera för sektionens framtid.  
 
Jag kommer sträva efter att kontinuerligt kunna arbeta med långsiktigt förbättringsarbete. 
Jag tänker delegera mycket arbete på mina utskottsmedlemmar och framförallt på min 
Vice Ordförande för att kunna ha fokus på det långsiktiga förbättringarna samt styrelse-
arbete.  

Bortsett från dokumentationen av roller samt evenemang så vill jag även förbättra utvär-
deringsprocessen. Det ska vara enkelt att utvärdera evenemang och kunna ta med sig för 
att kunna förbättra förberedelser och tillvägagångssätt i framtiden. Jag vill att kommande 
generationer av Idesix-medlemmar ska ha tydliga rutiner och rollbeskrivningar att följa. 
Jag kommer ge varje individ i utskottet i uppgift att dokumentera sin egen roll. Jag har 
sen tidigare goda erfarenheter i dokumentationsarbete och kommer finnas som stöd i 
detta arbete.  

Vi har sen tidigare försökt få till ett samarbete med ett annat sexmästeri men dom dis-
kussionerna ligger på is just nu men ska förhoppningsvis återupptas. Det som tidigare har 
diskuterats är ett gemensamt evenemang. Något som vi alla i utskottet ser som viktigt är 
att fortsätta arbeta för att neutralisera den något negativa synen på Industriell Ekonomi. 
Det tänker vi göra genom att synas på ett positivt sätt och medverka på andras evene-
mang och göra vårt yttersta för att representera sektionen från dess bästa sida.  

Ett samarbete med ett annat sexmästeri skulle även det hjälpa till att synas tillsammans 
med andra och möjligtvis bidra till en ”vi” känsla med övriga studenter.  
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Detta menar vi att göra inte bara på LTU utan även på andra universitet. Vi tror och 
hoppas på att kunna få fler deltagare från andra universitet på våra egna events genom att 
knyta goda kontakter med andra skolor. 

Vi anser att det är en självklarhet och viktigt att vi återigen har en TKL-deltävling för att 
inte vara det enda sexmästeriet som inte har det. Att inte ha en deltävling kan ses som ett 
sätt att försöka vara annorlunda och tolkas negativt. Vi kommer därför se till att detta år 
genomföra en deltävling i TKL-kampen och har redan flera idéer på vad vi ska göra. 

Vi kommer även genomföra ett nytt evenemang nära på Nollningsperioden med endast 
nollorna. Tanken är att det kommer vara en pubrunda inne i staden för att de nya elever-
na ska få se staden tidigt under deras tid i Luleå. Blir evenemanget lyckat kommer vi 
eventuellt köra ett liknande evenemang på hösten, fast större och för samtliga elever. 
Våra förhoppningar är att det blir ett årligt evenemang för nya elever på Industriell Eko-
nomi och Öppen ingång.  

Årets största evenemang Dodgeballen kommer givetvis genomföras även detta verksam-
hets år. Vi hoppas på att kunna öka deltagandet och då framför allt lag utanför LTU. Det 
finns redan massa idéer i gruppen på förbättringar och hur vi ska gå tillväga och arbetet 
inför Dodgeballen kommer starta direkt efter att Nollningsperioden är över. 

En utmaning jag kommer arbeta hårt för är att alla ska känna sig delaktiga och uppskat-
tade, jag vill att vi ska fatta beslut gemensamt och att ingen ska vara utanför. Viktigt är att 
hitta ett effektivt sätt att hålla lunchmötena för att kunna utföra så mycket som möjligt. 
Jag kommer planera in ett kort personligt möte med varje utskottsmedlem under LP1 likt 
de mötena vi i styrelsen haft. Det för att tidigt få en förståelse över hur alla medlemmar 
tänker och få en bild av vad alla vill få ut av året som Idesix-medlem. Hoppas även att 
kunna få fram lite gemensamma förhållningsregler för hur vi ska arbeta tillsammans un-
der det kommande verksamhetsårets gång. 

3.1.6 Arbetsmarknadsutskottet 
Arbetsmarknadsutskottet, ARB, under Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Univer-
sitet ansvarar för kontakten mellan företag och sektion. Syftet är att studenterna som läser industriell 
ekonomi ska få möjlighet att möta företag inom varierande branscher för att hitta sin framtida arbetsgi-
vare samtidigt som företag hittar sina framtida anställda. Utskottet ska även inspirera studenterna till 
de olika vägar man kan välja inom ingenjörsyrket. ARB uppnår detta genom att planera ett flertal 
olika event tillsammans med företag. 
 
Under verksamhetsåret 17/18 kommer fokus ligga på att öka företagsnätverket men 
också fortsätta utveckla den goda kontakten vi har med de etablerade företagen.  
 
För att uppnå de mål som är satta krävs först och främst en god överblick från min roll 
vilket ger en kontinuitet och en långsiktighet som är central för utskottet fortsatta tillväxt. 
De främsta intäktsdrivarna är återkommande event och företag vilket leder oss in på 
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nästa punkt, att knyta avtal. Det ger den långsiktigheten och kontinuiteten jag talade om. 
Detta sker genom ett avtal som binder kunderna med ett marknadsföringspaket under en 
tidsperiod.  
 
För att öka söktrycket till Studieresan behöver vi dels se över resebidraget och meddela 
detta tydligare men också fortsätta arbetet med att hitta rätt företag som inspirerar med 
innovativa och interaktiva studiebesök. Kommunikationskanalerna ska även ses över så 
man får den spridning som efterfrågas och platserna fylls. 
 
Stämningen i gruppen är otroligt viktig för att vi ska nå de satta målen. Då krävs att vi 
tidigt lär känna varandra och lär oss arbeta tillsammans. Därför vill jag ha teambuilding 
vid två tillfällen under årets gång. Jag vill även att utskottsmedlemmarna ska sig i verk-
samheten. Detta är viktigt dels för den personliga utvecklingen men också för att känna 
en gemenskap och glädje vilket förhoppningsvis ökar intresset för att engagera sig, därför 
värdesätter jag teambuilding och privat umgänge inom utskottet högt. Det är också vik-
tigt att de får sin röst hörd och kan utvärdera sin och andras insats för att sträva efter 
konstant förbättring.  
 
Uppföljningsprocessen är viktig dels för vår egen del när det gäller att utvärdera och för-
bättra det vi erbjuder men också att hjälpa andra att förbättra sin verksamhet. Detta kan 
ske i form av öppna frågor i samband med eventet eller frågeformulär som skickas ut i 
efterhand. Det är också viktigt att detta dokumenteras för att kunna föra statistik och ha 
det som underlag i framtiden. 
 
Att föra statistik över deltagarantal på lunchföreläsningar är intressant då man kan med 
hjälp av informationen veta vilka koncept och företag som är populära och har höga del-
tagarsiffror men också för att kunna mäta om vi uppfyller våra mål. Detta är en bra bör-
jan och kan utökats genom att ta stickprov på hur deltagarna upplevde evenemanget.  
 
Genom att skapa en extern säljenhet inom utskottet som specialiserar sig på att kontakta 
företag och upprätta avtal får vi tydligare kontroll på samarbetena men kan också hjälpa 
andra utskott som behöver hjälp med sökandet av villiga företag till evenemang. Denna 
ide kommer ta tid att genomföra eftersom vi i nuläget inte har tillräckligt med resurser 
inom utskottet för att tillsätta enheten. Tanken är att detta ska bli naturligt till nästa över-
lämning då konceptet är standardiseras och redo att användas till fullo. 
 
En intressant form av sponsring till evenemang är användandet av lokala aktörer. Ett ex-
empel på detta är t.ex. att kontakta Panduro om vi ska pynta till en sittning och de bjuder 
på produkterna mot att vi visar upp deras varumärke under evenemanget. Detta är 
mångsidigt, relativt enkelt och kommer troligen sänka våra merkostnader på många 
event. 

3.1.7 Alumniutskottet 
Alumniutskottets uppgift är att behålla kontakten mellan alumner, som studerat Industriell ekonomi på 
LTU, och nuvarande studenter från samma program. Syftet är att ge de båda parterna möjlighet att 
utbyta erfarenheter, men även utvidga sina kontaktnät. Utskottet verkar också för att inspirera den 
enskilda studenten genom att erbjuda en tät och personlig kontakt med en alumn. 
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Genom att dela in utskottet i projektgrupper kommer det bli lättare att delegera ut arbete. 
Grupperna är tänkt att delas in i tre, en för I-hörnan, en för Skugga en alumn och en för 
alumnföreläsning/kändisföreläsning. När gruppens projekt sedan är slut kommer de 
kunna hjälpa till i de andra grupperna. 

För att LinkedIn-gruppen ska fortsätta vara attraktiv är det viktigt att fler alumner bjuds 
in så nätverket växer, samt att alumniutskottet är aktiva i gruppen och kontinuerligt upp-
daterar medlemmarna om event från alumniutskottet och I-sektionen men även delar 
inbjudan till exempelvis alumnträffar som Career Center håller i.  För att värva fler nya 
alumner ska en person ur femman utses som sedan delar LinkedIn-gruppen till sina 
klasskompisar, förslagsvis i deras klassgrupp på Facebook. Ett annat alternativ är att 
marknadsföra LinkedIn-gruppen på I-sektionens Facebooksida för att nå ut till blivande 
alumner. För att nå ut till de gamla alumnerna ska LinkedIn-gruppen länkas på sektion-
ens hemsida (i alumnitexten) och även hitta alumner under LARV som man bjuder in till 
gruppen. 

För att förbättra Skugga en alumn krävs slagkraftigare marknadsföring. Detta görs ge-
nom att samarbeta med PR där eventuellt en logotype eller bilder på de aktiva alumnerna 
marknadsförs i god tid. Projektgruppen kan kolla hur vi gjorde förra året, läsa utvärde-
ringen och har även stöd från mig och Marcus Dahlén som tidigare år var med och ar-
rangerade projektet. 

I-hörnan kommer genomföras i läsperiod 1 och marknadsföringen under nolle-p blir där-
för extra betydelsefull. Marknadsföringen kommer bland annat ske via videon, bordsta-
lare utställda på campus och facebookeventet. Under själva kvällen är det mycket som 
händer och därför är det viktigt att alla i projektgruppen har tydliga arbetsuppgifter och 
samarbetar, så showen flyter på och publiken sedan smidigt förflyttas till middagen. 

Under 2016 gjordes alumnporträtt samt videointervjuer som är klara men ännu inte upp-
laddade på hemsidan eller Facebooksidan. Genom samarbete med PR kan alumnporträt-
ten läggas upp under alumni eller som ren marknadsföring. 

En svårighet som kan uppkomma är att alla i utskottet inte är lika delaktiga, vilket man 
kan försöka förebygga genom att skapa en tajt grupp som har högt i tak. Hur detta ska 
nås är genom personliga samtal för att få en bild av vad varje enskild individ vill få ut av 
året samt ha teambuilding varje läsperiod. Genom att även utvärdera och följa upp alla 
event kommer det synas vad som fungerat bra och mindre bra i gruppen. 

3.1.8 PR-utskottet 
PR-utskottet ska under verksamhetsåret 2016-2017 arbeta för att upprätthålla och utveckla kvaliteten 
på arbetet inom utskottets alla ansvarsområden. Övergripande sett arbetar utskottet med den interna 
såväl som den externa marknadsföringen av sekt- ionens alla event och samarbetspartners. Utskottet har 
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hand om sektionens alla soci- ala medier såsom facebook, nstagram och websida, samt jobbar med inköp 
och för- säljning av profilprodukter.  

Under verksamhetsår 2017/2018 skall PR aktivt arbeta med att stärka sektionens varu-
märke i form av större spridning på inlägg på våra sociala kanaler, ökade kunskaper om 
sektionen som varumärke och dess grafiska profil, samt genom att utveckla de grafiska 
material som sektionen erhåller.  

För att bredda sektionens marknadsföring kommer PR under detta verksamhetsår im-
plementera det nya konceptet ”I-NEWS” som ersättare till det tidigare nyhetsbrevet. 
Konceptet kommer att vara kopplat till sektionens facebooksida och månadsvis uppda-
tera sektionens medlemmar om var som sker inom sektionen. Utöver det kommer ut-
skottet även implementera minst två nya koncept på sektionens instagramkonto: ”I-
sommar” samt ett koncept med anknytning till utbytesstudier, där syftet är att medföra 
inspiration och variation i sektionens flöde. Alumner kommer även att uppmuntras till 
att regelbundet gästa sektionens instagramkonto.  
 

Vidare kommer PR under detta verksamhetsår uppdatera och utveckla den grafiska pro-
filen, samt upprätthålla tydliga riktlinjer för den interna marknadsföringen inom sektion-
en. Syftet är att öka medvetenheten samt förståelsen för sektionen som varumärke. I 
samband med detta kommer PR även gästa samtliga utskott inom sektionen för att in-
formera om marknadsföringen.  

För att öka försäljningen av profilprodukter kommer PR aktivt arbeta för att göra pro-
dukterna mer tillgängliga. Detta kommer ske i form av fler försäljningstillfällen, samt ge-
nom att upprätthålla en god lagerstatus. Regelbundna inventeringar kommer även att ge-
nomföras. 

Utskottet kommer ävenledes att arbeta för att alla profilprodukter skall vara framtagna 
och finnas i lager redan under nollningsperioden, samt att den så kallade ”I-tröjan” skall 
gå att beställa redan vid första sektionsmötet detta verksamhetsår. I samråd med kassör 
skall även budgetposten som PR erhåller att utvecklas, där syftet är att underlätta för lo-
gistiken inom utskottet.  

Under verksamhetsåret kommer PR även arbeta med att implementera, uppdatera samt 
underhålla sektionens nya hemsida. Där syftet är att sektionens medlemmar skall skapa 
medvetenhet om sidan samt även att sidan skall följa sektionens grafiska profil. Genom 
den nya hemsidan vill utskottet även kunna bredda sin målgrupp gällande rekrytering, 
och hoppas därmed på att utskottet även skall tilltala dem som är mer IT – intresserade.   

Slutligen kommer PR arbeta för att upprätthålla en god gruppdynamik i utskottet. Detta 
kommer att göras genom regelbundna teambuildings och personliga samtal med samtliga 
utskottsmedlemmar. Målet är att alla medlemmar i utskottet skall känns sig behövda och 
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uppskattade av varandra samt av sektionen, och att medlemmarna på så sätt tillsammans 
skall arbeta för att utveckla varandra och utskottet som helhet. 

3.1.9 UBS/programrådet 
Ordförande för programrådet är ytterst ansvarig för utbildningsbevakningen från sektionens sida och 
utgör en del av sektionens styrelse samt UBS-rådet vid teknolog- kåren.  

Gällande Evasys är tanken att man ska ha något som sporrar klasserna att skicka in re-
sponsen, förslagsvis locka med någon form av belöning. Till exempel att om 60% av 
klassen har svarat i alla kurser under en LP så lottar man ut exempelvis en biobiljett eller 
biljetter till något av sektionens evenemang i klassen. Med I-kurser avses de kurser som 
primärt läses av I-studenter, dvs matte, fysik, kemi med mera inkluderas ej. 

Dessutom är tanken att börja marknadsföra EvaSys-statistik för att kunna visa på vilka 
kurser vi planerar att arbeta med i programrådet/vilka kurser vi inte kan dra någon slut-
sats i. 

För att alla ettor ska få den information de behöver för att vara säkra på sina val så bör 
ett profilfika anordnas. Under LP3-17 hölls detta möte innan själva infon, något som jag 
tror gjorde att folk valde att inte gå på skolans egen info. Jag anser att det vore fördelakt-
igt att försöka hålla profilfikat efter skolans info för att fler frågor ska kunna uppstå samt 
för att förhindra att skolan slutar hålla i informationen med argumentet att folk ej dyker 
upp. 

Rekryteringen till utskottet är viktig för att få helheten för sektionen, visa att det inte bara 
är I-are som får vara med i utskotten.  

För att bibehålla nöjdheten skall det genomföras teambuilding i varje läsperiod för att 
varje utskottsmedlem skall känna att arbetet hen utför uppskattas. Dessutom kommer 
individuella möten att hållas med varje medlem för att diskutera vad man tycker fungerar 
bra eller mindre bra. 

3.1.10 Internationella utskottet 
Som ordförande för internationella utskottet ansvarar du för sektionens internation- ella frågor och in-
tressen. Du har delvis rollen som Local Responsible inom den euro- peiska organisationen ESTIEM, 
samt som ansvarig för andra frågor som rör internat- ionella anknytningar. Utskottet sysslar i stort med 
en blandning av ESTIEM och utby- tesstudent relaterade frågor och skall leda till att sektionens med-
lemmar får en ökad förståelse och intresse för internationella möjligheter. Utskottets arbete är väldigt 
varierat och möjligheterna är stora. Som ordförande kommer du arbeta med många frågor samtidigt och 
få uppleva jobbet inom en stor och liten organisation samtidigt. Detta leder till en oerhört bra inblick i 
olika typer av verksamheter samtidigt som du får erfarenhet av att jobba med olika människor från 
olika arbetskulturer.  



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

 

 

25 

Långsiktiga mål 

• Arrangera Utbyteskvällen hösten 2017 (Öka deltagarantalet med 50%) 
• Arrangera Utbytesminglet under våren 2018. (Öka nöjdheten för deltagarna) 
• Anordna ett ESTIEM-event under våren för att öka sektionsmedlemmarnas in-

ternationella utbyte och bidra till nätverkets utveckling. 
• Arrangera en lokal kvaltävling under hösten till casetävlingen TIMES-2018. 
• Förbättra gruppsammanhållningen för att kunna få en peppad och driven grupp. 
• Ta fram en hållbar strategi för att vår ESTIEM-lokalgrupp ska kunna leva vidare 

och utvecklas.  
• Representera vår ESTIEM-lokalgrupp under ESTIEMs Council-meeting hösten 

2017 och våren 2018. 

Delmål 

• Hålla lunchmöten varje vecka. 
• Ha teambuildning en gång per läsperiod med samtliga i utskottet.  
• Utvärdera och följa upp alla aktiviteter. 
• Fortsätta med att dela upp arbetet i projektgrupper, där man kan dela ut mer an-

svar och dom som vill kan ta på sig mer ansvar. 
• Ha personliga samtal med alla i gruppen under varje termin samt ha kontinuerlig 

kontakt med alla. 

3.1.11 Iglooutskottet 
I-sektionen har och ska i framtiden fortsätta erbjuda de bästa efterfesterna på LTU. Igloon är även 
samlingsplatsen för många event anordnade av I-sektionen där utskottet arbetar nära universitetets studi-
esociala organisationer. Ordförandepostens arbetsuppgifter berör bland annat inköp, logistik och ansvaret 
för att leverera de berömda taco-tallrikarna med tillhörande dryck.  

För att lyckas med samtliga mål under hösten måste samtliga medlemmar ta ansvar och 
vara aktiva i utskottets arbete. Som ordförande anser jag att igloon måste gå från att vara 
ett utskott som arbetar kortsiktigt och nästan uteslutande operativt till ett som arbetar 
mer strategiskt och långsiktigt. För att den typen av omstrukturering ska äga rum behö-
ver medlemmarna ta ett större ansvar och det behövs dessutom en revidering av det nu-
varande arbetssättet. För att medlemmarna ska vilja ta sig an mer ansvar kommer speci-
fika roller tas fram där medlemmarna själva får vara med och bestämma vad just den 
posten ska ha för mål och strategi för att nå dit. Under hösten kommer tre nya poster att 
delas ut på medlemmarna men förhoppningen är att i framtiden att alla i iglooutskottet 
har en specifik roll med specifika mål.  Posterna ska tas fram vid gemensamma works-
hops där alla ska få tycka till och ha åsikter men att den ansvariga för posten ska få sista 
ordet.  



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

 

 

26 

Samarbetet med sociala enheten hoppas jag kunna ge igloon ännu ett bollplank som kan 
ge nyttig feedback och stöd i det arbetet vi utför. Teknologkåren har mycket resurser 
som vi i sektionen kan utnyttja genom att öppna upp för ett ökat samarbete. Nu med nya 
ansvarig för sociala enheten är läget perfekt för att påbörja ett sådant utökat samarbete.  

 

3.2 Verksamhetsplan för sektionens kommittéer 

3.2.1 Casegroup 
För att lyckas med de uppsatta målen för kommande verksamhetsår skall Casegroup se 
över de befintliga event som kommitteen anordnar för att göra dem mer attraktiva och 
innovativa.  

För att uppnå målet med att anordna internutbildningar för Casegroups medlemmar 
kommer en intern projektgrupp inom kommitteen tillsättas för att anordna mindre ut-
bildningstillfällen under varje lunchmöte Casegroup har. 

 

3.2.2 I-drott 
1 gång i månaden ska I-drott fortsätta köra konceptet I-drott testar där vi erbjuder studenter möj-
ligheten att testa på olika typer av idrotter i samarbete med olika föreningar. Målet är att under 
detta verksamhetsår arrangera event som samlar fler I:are än tidigare och att alltid ha minst 10 
deltagare (om det är möjligt från föreningens sida) som inte är medlem i i-drott på eventet. För 
att motivera fler studenter till att delta på dessa event kommer vi under 17/18 inleda ett samar-
bete med Barebells. Samarbetet med Barebells innebär att vi kommer att kunna belöna den per-
sonen som under läsåret deltar på flest I-drott-testarevent med ett pris från dem.  
Ett annat förslag för att nå detta mål skulle vara att söka sponsring från specifika företag såsom 
Vitamin Well, Nije eller annat samt söka sponsring från Ica Fonden eller annat företag för att 
kunna bjuda på ett mellanmål/återhämtningsmål till de som deltar - eller för att bekosta en aktivi-
tet som man inte kan få hela kostnaden sponsrad från föreningen. 
 
Två gånger per läsår ska I-drott även arrangera en större turnéering. Målet är alltså att under 
verksamhetsåret 2017/2018 arrangera två större turnéeringar, en efter läsperiod 1 den 11:e no-
vember samt en efter läsperiod 2 den 27:e januari. Med en stor turnering menas en turnering med 
minst 8 olika lag. Vidare ska också möjligheten ses över om det går att ordna en E-
sportsturnering eller åtminstone ett E-sportsevent. 
 
Vidare ska I-drott under verksamhetsåret 2017/2018 arrangera Åre Skiweek under vecka 3. Målet 
är att dubbla antalet deltagare från förra året, det vill säga få ihop tillräckligt många deltagare som 
fyller två bussar.  
 
Vidare är även målet att stärka I-drotts varumärke och göra fler medvetna om I-drott. Förslag på 
att uppnå det målet är att få till ett bra genomförande av turneringarna vi ordnar och nå ut till fler 
än I-studenter om Åre Skiweek, samt fortsätta jobba med att få upp en sköld i Ljusgården.  
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För att stärka I-drotts varumärke ska vi förutom ovanstående event och turneringar även: 
• Arrangera en friluftsdag. Ordna en friluftsdag/utflykt till någon grillplats längs isvägen. 

Söka sponsring från Ica Fonden till exempelvis varm choklad, varmkorv, fika, saker man 
kan grilla så man kan ha “drop in” vid någon grillplats som man får ta sig till på valfritt 
sätt (sparka, promenera, springa, åka skridskor, åka långfärdsskridskor, krypa eller annat 
sätt). Om det ej går från Ica Fonden, får vi försöka söka sponsring från ett företag i form 
av pengar eller från Nordchark eller Norrbottensgården i form av mat. 

Genom ovanstående event är målet alltså att stärka I-drotts varumärke samt göra fler studenter 
medvetna om I-drotts existens. För att mäta det är målet att öka från 242 gillningar på Facebook 
till 350 stycken (alltså få 108 nya likes), eftersom likes i det här fallet vittnar om att fler blivit 
medvetna om I-drott samtidigt som det stärker vårt varumärke. 

3.2.3 Luleå Capital Management 
Genom att arbeta långsiktigt samt kontinuerligt med att bygga upp en portfölj i sektion-
ens namn kan vi skapa ett mervärde för både skola, sektion och studenter. Portföljen har 
sitt syfte i att utbilda sektionens medlemmar om hur värdepappershandel bedrivs. Denna 
aktiva handel visar därmed att Sektionen för Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska 
Universitet vill vara med bland de främsta skolorna i hela värden när det gäller både 
framtidstro och utveckling. 

• Genom ett aktivt och givande samarbete med styrelsen 
• Rekrytera rätt personer för att skapa en kunnig grupp individer 
• Utöka våra samarbetspartners för att skapa mervärde 
• Använda befintliga resurser på skolan, bland annat lärare, vilka har kunskap inom 

aktiehandel och eventplanering 
• Genomföra diverse olika event av både större och mindre storlek 
• Färdigställande av dokument för att skapa en fungerande struktur om hur Luleå 

Capital Management skall bedrivas.  


