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Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Jon Peterson  N 
Cecilia Granberg N 
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 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

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

Öppnat kl 11:59 
        
      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. I-konferensen 
Styrelsen informerar om i-konferensen som kommer ske i Stockholm nu till helgen 

2. Senior advisory board  
Styrelsen bestämmer följande förväntningar på senior advisory board dessa är bland annat att delta 
och vara på aktiva på alla sektionsmöten och hjälpa till med rekryteringen. Medlemmar ska gärna 
ha erfarenhet av sektionsarbete men detta är inget krav, så länge det finns kompetens. Intressenter 
kommer att kontaktas av Eira 

3. Personliga samtal  
Styrelsen kommer att hålla personliga samtal under oktober månad, individuella scheman ska 
skickas till Jon 
 



Minnesanteckning 2018-10-01 

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

4. Enkäter  
Styrelsen går igenom hur arbetet med enkäter ska skötas 

5. Musikhjälpen  
Styrelsen har börjat lyfta diskussionen angående musikhjälpen och vilka som ska vara i 
projektgruppen. Efter i-konferensen kommer utskottsrepresentanterna att kontakta utskotten och 
kolla om de finns intresse av att vara med i projektgruppen 

6. Sponsring, LCM  
Oscar, ordförande för LCM berättar för styrelsen sina tankar kring sponsring som kan gå till 
deras portfölj. Oscar presenterar även ett avtal som kan ligga till grund för framtida förhandlingar 
med sponsorer 

7. Städning av Igloon 
Under nollningen har phösarna använt Igloon som förråd, detta var en överenskommelse mellan 
ordförande för Igloon och phösarna. Tre veckor efter nollningen hade styrelsen en städning av 
lokalen där 2 innebandyklubbor har slängts som tillhörde en person i gruppen. Max kommer att 
kontakta personen ifråga och se över hur denna situation kan lösas 

8. Jubileumsveckan  
Styrelsen planerar jubileumsveckan  

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Per Lambrecht 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.10.08 kl. 12.00 i Kåridoren 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

Avslutat kl 12:54 


