
Protokoll 2018-09-03 

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

Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Jon Peterson  N 
Cecilia Granberg L 
Eira Hansson  N 
Siri Stenmark  N 
Jakob Karlelid  N 
Gustav Wangsell  N 
David Lavner  N 
Max Thormé  N 
Kristoffer Ottosson N 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	
	
	
	
	 	
Per Lambrecht              Siri Stenmark    
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
Jacob Karlelid          David Lavner  
Justerare         Justerare 
	
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

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

Öppnat 12:01 
       

Styrelsen beslutar att   
 

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

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare utse Jacob Karlelid och David Lavner 

till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar XXX och XXX ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     



Protokoll 2018-09-03 

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

 
6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 

med utskickat förslag 
 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Eira Hansson  
yrkar 

att köpa in fällbara bord för en summa på 1500kr 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att köpa in fällbara bord för en summa på 1500kr 
   

2. Eira Hansson  
yrkar 

att köpa in en ny högtalare för en summa på 1799kr 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att köpa in en ny högtalare för en summa på 1799kr   
 

	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Möte med Kåren  
Styrelsen kommer att boka in ett möte med teknologkåren angående nollningsperioden. Det 
bestämts även att diskutera vidare angående nollningen vid ordförande mötet 

2. ETS, tre punkter 
Styrelsen diskuterar angående mötet som varit vid ETS. Där ETS informerar angående 
omtentamenstillfällena och kursregisterring 

3. Flygförslag  
Styrelsen presenterar flygförslag till I-konferensen som kommer hållas i Stockholm   

4. Sektionsmöte 1  
Information angående sektionsmöte 1. Styrelsen agerar som valberedning tillsvidare för att 
utskottsordföranden och förtroendevalda poster ska bli tillsatta. På grund av att det inte finns en 
ordförande för valberedningen 

5. Biljettförsäljning online  
Styrelsen presenterar olika val till biljettförsäljning online, som skall underlätta för personer som 
anmäler sig till evenemang. Styrelsen ställer sig positiva till att försätta undersöka alternativ till 
biljettförsäljning online, Kristoffer är ansvarig för att driva detta vidare  

6. Luleå näringsliv  
Frågor angående Luleå näringsliv lyfts, det diskuteras vid vilka tillfällen som styrelsen skall 
närvara vid 

7. Tygmärken (Socialutskott och ny design) 
Styrelsen kommer att lägga fram idéer angående nya tygmärken för industriell ekonomi och öppen 
ingång. Styrelsen kommer även lyfta diskussionen vidare till utskottsordföranden angående 
tygmärken för utskottens evenemang 

8. Reglementet 
Vid ett evenemang som sponsras skall det skrivas in vilken sponsor det är i eventkalendern 

9. Rekrytering  
Styrelsen kommer att bidra vid utskottens rekrytering. För äldre medlemmar kan de söka via 
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google form och mail   
10. Senior advisory board 

Styrelsen kommer att skapa en intresselista för senior advisory board, Jon ansvarar för att ta fram 
denna lista 
 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

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

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.09.10 kl. 12.00 i Kåridoren 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

Avslutat 12:55 
 


