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Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 
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Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Jon Peterson  N 
Cecilia Granberg N 
Eira Hansson  N 
Siri Stenmark  N 
Jakob Karlelid  L 
Gustav Wangsell  N 
David Lavner  N 
Max Thormé  N 
Kristoffer Ottosson L 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Per Lambrecht 
 
1. Mötets öppnande    Per Lambrecht förklarar mötet  

Öppnat kl 12:03 
       

Styrelsen beslutar att   
 

2. Val av mötesordförande utse Per Lambrecht till  
 mötesordförande 
 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Siri Stenmark till 

mötessekreterare 
 

4. Adjungeringar XXX och XXX ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
 

5. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 
med utskickat förslag 

 
6. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Teambuilding för styrelsen 
Styrelsen bestämmer att teambuildingen kommer ske innan jul. Alla i styrelsen kommer att ta fram 
förslag på aktiviteter för detta under den kommande veckan 

2. Projekt för styrelsen 
Det kommer att hållas en workshop där styrelsen kan strukturera upp deras projekt inför 
verksamhetsåret. Per kommer att ta ansvar över detta och datum bestäms till 11:e oktober, kl 
17:00 

3. Enkät för förmånsevenemang  
Jon presenterar en enkät som ska delas till aktiva medlemmar. Enkäten är till för att utvärdera 
vilka evenemang som ger nytta till sektionsaktiva  
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4. Samarbete med ETS angående utveckling av industriell ekonomi 

Styrelsen informerar om mötet med ETS där de diskuterades angående utveckling av industriell 
ekonomiprogrammet. ETS välkomnar styrelsen att komma med åsikter om vad som kan utveckla 
programmet  

5. I-sektionens jubileum  
Styrelsen diskuterar vad som kan vara rimligt att göra inför och under i-sektionens jubileum. 
Evenemanget skall hållas under vecka 46.  
Alla utskottsrepresentanter ska föra detta vidare till utskotten och fråga om vad utskotten skulle 
kunna bidra med under veckan. Förslagen ska vara inne innan nästa styrelsemöte.  

6. Rekrytering till programrådet 
Efter rekryteringen har det uppstått en brist av aktiva till programrådet. David kommer att föra 
diskussionen vidare genom att kontakta Albin, ordförande för programrådet om att rekrytera via 
facebook för att nå ut till fler 

7. Projektgrupp för Åre skiweek  
Styrelsen kommer att närvara på mötet med Stil Alpina. Representanter från styrelsen kommer att 
vara Gustav, Cecilia och Per.  

8. Evenemang för externa studenter  
Frågan om externa studenter kan närvara i lokaler allmänt i skolan vid event lyfts. Frågan 
kommer att tas vidare till Teknolog Kåren 

9. Marknadsföring mot andra sektioner  
Styrelsen kommer att undersöka vilken policy som gäller för marknadsföring mot andra sektionen, 
Gustav kommer att föra denna diskussion vidare mot ARB och Alumni 

10. Miljöveckan  
Det har funnits ett projekt sedan tidigare där det ligger ett fokus på miljö. Styrelsen 
kommer att se över detaljer för hur upplägget över eventen. Gustav kommer att se 
över detta 

11. Valet  
Styrelsen informerar över hur rekryteringen gått för de vakanta posterna  

12. Sektionsmöte 1  
Till sektionsmöte 1 kommer styrelsen kommer dela upp ansvaret för att underlätta arbetsbördan. 

13. Utskottens drive 
Det finns problem som sker när utskottsordförande och styrelsemedlemmar använder sina privata 
mail när de är i driven. Utskottsrepresentanterna kommer att föra detta vidare till 
utskottsordförande vid nästkommande möte. Det gäller för alla att vid sektionsarbete på driven ska 
sektionsmailen användas.  
 
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1. 
  
§4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Per Lambrecht 
   
       Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.09.24 kl. 12.00 i Kåridoren 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

Avslutat kl 12:58 
 


