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Kapitel 1 Allmänt 
 
§ 1:1 Namn  Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd 

I-sektionen, är en ideell förening för teknologer vid Luleå 
tekniska universitet som studerar civilingenjörsprogrammen 
industriell ekonomi samt öppen ingång. I-sektionen är  
ansluten till Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. 
 

§ 1:2 Säte  I-sektionen har sitt säte i Luleå. 
 
§ 1:3 Värderingar I-sektionen är en partipolitiskt och religiöst obunden 

förening. 
 
§ 1:4 Styrning  I-sektionens verksamhet riktar sig till teknologer som studerar 

civilingenjörsprogrammen industriell ekonomi samt öppen 
ingång enligt vad som föreskrivs i Teknologkårens reglemente 
för sektioner. 

 
§ 1:5 Syfte  I-sektionen ska verka för god sammanhållning bland 

medlemmarna, aktivt arbeta för att förbättra utbildningens 
kvalitet samt verka för goda nationella och internationella 
kontakter. 

 

Kapitel 2 Medlemmar 
 
§ 2:1 Medlemskap Studerandemedlem, i fortsättning benämnd medlem, i I-sektionen 

är varje medlem av Teknologkåren vid Luleå 
tekniska universitet som valt att bli medlem i I-sektionen 
samt erlagt av kårfullmäktige fastställd avgift. 

 
§ 2:2 Stödmedlemskap  Utexaminerade studenter från civilingenjörsprogrammet 

Industriell ekonomi samt övriga som vill stödja sektionen kan 
lösa stödmedlemskap. Stödmedlemsavgift fastställs av 
sektionsmötet. 

 
§ 2:3 Rättigheter Medlemmar äger rätt enligt följande: 

a) Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt vid 
sektionsmöte. 
b) Få en enkel fråga eller motion behandlad av sektionsmöte. 
c) Komma i åtnjutande av, genom I-sektionen erbjudna, 
tjänster och förmåner. 
d) Ta del av I-sektionens protokoll och övriga skrifter. 
e) Är valbar till förtroendeuppdrag inom I-sektionen. 
Stödmedlem äger närvaro-, förslags-, och yttranderätt vid 
sektionsmöte. 
 

§ 2:4 Röstning Rösträtt kan ej utövas genom ombud. 
  



  STADGAR 
  Fastställd 2018-04-09 

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

 

3 

Kapitel 3 Organisation 
 
§ 3:1  Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver 

genom: 
a) Sektionsmöte 
b) Sektionens styrelse 
c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) 
d) Sektionens utskott 
e) Revisorer 

 
§ 3:2  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 

mellan 1 juli och 30 juni.  
 

Kapitel 4 Sektionsmöte 
 
§ 4:1 Befogenhet Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 
 
§ 4:2  Sektionsmötet handhar sektionens angelägenheter på så sätt 

som föreskrivs i dess stadgar. 
 
§ 4:3 Sammansättning Sektionsmötet utgörs av studerandemedlemmarna. 
 
§ 4:4 Sammanträden Sektionsmötet skall hållas minst fyra gånger per 

verksamhetsår och ej under pågående lov eller 
tentamensperiod. 

 
§ 4:5 Kallelse  Rätt att hos sektionsstyrelsen kräva sammankallande av 

sektionsmöte tillkommer: 
a) Föreningens revisorer 
b) Minst 20 medlemmar 

 
§ 4:6  Om krav enligt § 5 ovan inkommit till styrelsen skall 

sektionsmöte hållas inom 15 studiedagar från kravtillfället. 
 
§ 4:7  Styrelsen annonserar sektionsmötet senast 10 studiedagar före 

mötet. 
 
§ 4:8  Kallelse jämte föredragningslista med erforderliga bilagor till 

sektionsmöte anslås på sektionens hemsida senast 5 
studiedagar före mötet. 

 
§ 4:9 Motioner Motioner enligt § 2:3 skall vara styrelsen tillhanda senast 7 

studiedagar före mötet. 
 
§ 4:10 Protokoll Vid sektionsmöte skall protokoll föras vilket ska anslås på 

sektionens hemsida senast 10 studiedagar efter mötet enligt 
förfarande i § 7. 
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§ 4:11  Mötesprotokoll justeras av två justerare som väljs av 
sektionsmötet. 

 
§ 4:12 Beslutsmässighet Sektionsmötet är beslutsmässigt om § 4:8 är uppfyllt. 
 
§ 4:13  I ärenden som behandlas under rubriken övriga frågor kan ej 

beslut tas gällande: 
a) Stadgeändring 
b) Personval 
 

§ 4:14 Röstning Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör 
ordförande om ingen medlem yrkar bordläggning.  

 
§ 4:15 Reglementen Reglementen enligt §6:6 skall fastställas av sektionsmötet. 
 
§ 4:16 Ansvarsfrihet Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse 

och övriga funktionärer kan tidigast beviljas under första 
ordinarie sektionsmöte följande verksamhetsår. 

 
§ 4:17 Tidpunkt Sista ordinarie sektionsmöte ska hållas under de sista två 

veckorna i april. 
 
§ 4:18 Behörighet Sektionsmötet kräver minst 9 medlemmar utöver styrelseledamöter 

för att anses behörigt. 
 

Kapitel 5 Årsmöte 
 
§ 5:1 Tidpunkt Årsmötet är ett sektionsmöte som ska hållas under de sista två 

veckorna i september. 
 
§ 5:2 Ärenden På årsmötet skall, förutom de frågor och motioner som 

inlämnats, följande punkter upptagas på dagordningen: 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse 
b) Bokslut 
c) Revisionsberättelse 
d) Val av två revisorer 

 

Kapitel 6 Styrelsen 
 
§ 6:1 Sammansättning Sektionsstyrelsen skall bestå av åtta personer. Dessa är: 

a) Ordförande 
b) Vice ordförande 
c) Ekonomiansvarig 
d) Administratör 
e) Kommunikationsansvarig 
f) Näringslivsansvarig 
g) Utbildningsansvarig 
h) Socialt ansvarig 
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§ 6:2 Sammanträde Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. 
 
§ 6:3 Åligganden Det åligger styrelsen att ansvara för hela sektionens 

verksamhet inför sektionsmötet. 
 
§ 6:4 Befogenhet Styrelsen är sektionens högst verkställande organ. 
 
§ 6:5 Protokoll Vid styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa skall anslås på 

sektionens hemsida senast 5 studiedagar efter mötet. 
 
§ 6:6 Styrning  Styrelsen utformar reglementen som styr sektionens arbete. 

Reglementen fastställs av sektionsmötet. 
 
§ 6:7 Beslut  Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är 

närvarande. Föreningens ordförande har utslagsröst. 
 
§ 6:8 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av ordförande och ekonomiansvarig var 

för sig, samt den eller de personer som sektionsmötet beslutar om. 
 

Kapitel 7 Utskott 
 
§ 7:1 Definition Sektionens utskott utgörs av: 

a) Alumniutskottet 
b) Arbetsmarknadsutskottet 
c) Idesix 
d) Igloon 
e) CaseGroup 
f) PR-utskottet 
g) Programrådet 
h) Luleå Capital Management 
i) I-drott 
k) ESTIEM 

 
§ 7:2 Ledamöter Utskottens ledamöter utgörs av medlemmarna i sektionen. 
 
§ 7:3 Åligganden Det åligger sektionens utskott att 

a) Följa sektionens stadgar och reglementen. 
 
§ 7:4 Utskott  Utskott kan skapas för att tillvarata specifika intressen hos 

medlemmarna. Sektionsmötet beslutar om vilka utskott som ska 
finnas.  

 
§ 7:5 Utskottsordförande Styrelsen väljer ordförande för utskotten i § 1 med undantag för 

posterna Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet samt Ordförande 
för Idesix, se § 9:1. Utskottsordförande kliver officiellt på sin post 1 
juli.   
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Kapitel 8 UBS 
 
§ 8:1 Definition I-sektionens utbildningsbevakningssamordnare (UBS) väljs 

förslagsvis in på sektionsmöte 3 och benämns Utbildningsansvarig.  
 
§ 8:2 Styrning  Utbildningsansvarigs arbetsuppgifter och verksamhet styrs av 

Teknologkårens reglemente för Utbildningsbevakningssamordnare 
(UBS) samt Sektionens reglemente för UBS. 

Kapitel 9 Val 
 
§ 9:1 Mandatperiod  Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig, Administratör, 

Kommunikationsansvarig, Utbildningsansvarig, Näringslivsansvarig 
och Socialt ansvarig väljs förslagsvis på sektionsmöte 3. Ordförande 
för Arbetsmarknadsutskottet och Ordförande för Idesix väljs 
förslagsvis in på sektionsmöte 4. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts 
förslagsvis på sista ordinarie sektionsmöte. Kårfullmäktigeledamöter 
tillsätts i enlighet med Reglemente för Teknologkåren vid Luleå 
tekniska universitetets fullmäktige. 

 
§ 9:2  Förtroendevald medlem sitter på ansvarspost förslagsvis 

under 1 års tid. 
 
§ 9:3  Förtroendevald medlem har skyldighet att sitta kvar på 

ansvarspost till nästkommande sektionsmöte. 
 
§ 9:4  Förtroendevald styrelsemedlem kliver officiellt på sin post 1:a juli. 
 
§ 9:5 Utlysning Förtroendepost utlyses av valberedning i anslutning till §4:7. 
 
§ 9:6 Valberedningen Valberedningen består av minst tre ledamöter från olika 

årskurser. Valberedningens ordförande utses av sektionsmötet 
och väljs på årsbasis av sektionsmötet. 

 
§ 9:7  Det åligger valberedning att vid sektionsmöte presentera 

förslag på medlemmar till de utlysta posterna. 
 

Kapitel 10 Revision 
 
§ 10:1  Sektionens verksamhet granskas av två revisorer, varav en ej 

medlem i Teknologkåren. Revisor skall vara myndig. 
 
§ 10:2  Revisor må ej vara någon som är befattningshavare inom 

sektionen. 
 
§ 10:3  Revisor skall granska eller låta granska alla de handlingar 

genom vilka kännedom om sektionens förvaltning kan vinnas. 
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§ 10:4  Revisor skall senast 7 studiedagar före årsmötet avsluta sin 
granskning av föregående verksamhetsår. 

 
§ 10:5  Revisor skall senast 7 studiedagar före årsmötet framlägga sin 

berättelse rörande föregående års verksamhet. 
 
§ 10:6  Revisorerna har rätt att under året kontinuerligt granska 

räkenskaper och förvaltning. 
 
§ 10:7  Ansvarsfrihet är beviljad styrelsen, berörda organ och 

funktionärer då sektionsmötet fattat beslut om detta. Ingen 
må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken 
han/hon är ansvarig. 

 
§ 10:8  Revisorer skall senaste 7 studiedagar före första ordinarie 

sektionsmöte följande verksamhetsår framlägga yttrande i 
fråga om ansvarsfrihet för berörda funktionärer och utskott.  
 

Kapitel 11 Stadgeändring 
 
§ 11:1 Stadgeändring  Dessa stadgar ändras av två på varandra följande 

sektionsmöten med minst 10 studiedagars mellanrum. Fråga 
om ändring av stadgar skall finnas upptagen på kallelse till 
sektionsmöte och föredragslistan skall bifogas kallelsen. 

 
§ 11:2 Majoritet Ändring av dessa stadgar kan endast ske om tre fjärdedelar av 

antalet närvarande medlemmar är om beslutet ense. 
 

Kapitel 12 Upplösning av sektionen 
 
§ 12:1 Upplösning För upplösande av sektionen krävs beslut med tre fjärdedelars 

majoritet på två på varandra följande sektionsmöten med 
minst 20 studiedagars mellanrum. 

 
§ 12:2 Tillgångar Sektionens tillgångar förvaltas efter upplösningen på det sätt 

som tre fjärdedelars majoritet av sektionsmötet beslutar vid 
andra läsningen. 

 

Kapitel 13 Tolkning och giltighet 
 
§ 13:1 Tolkning Uppstår en tvist om dessa stadgars tolkning gäller styrelsens 

mening intill dess att sektionsmöte fastställt tolkningen. 
 
§ 13:2 Giltighet Denna stadga äger giltighet från och med 2011-12-07. 
 


