
Protokoll 2018-09-24 

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

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

Öppnat kl 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 Gustav Wangsell och Kristoffer 

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

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte     
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6. Fastställande av föredragningslista Fastställa dagordningen i enlighet 

med utskickat förslag 
 
7. Föregående protokoll     

Lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

	
 
§ 2.  Beslut 
 

1. Jakob Karlelid 
yrkar 

att 
Per Lambrecht med personnummer 990310-9697 och Jakob Karlelid med 
personnummer 9701071673 ska företräda föreningen enligt Swedbanks ”Fullmakt ideell 
förening” som fullmaktshavare 
Skriva under blanketterna ”Ansökan ideell förening/begäran om ändring för ideell 
förening” gentemot Swedbank samt ”Fullmakt ideell förening som fullmaktsgivare. 
Företräda enligt ovan två i föreningen 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att  
Per Lambrecht med personnummer 990310-9697 och Jakob Karlelid med 
personnummer 9701071673 ska företräda föreningen enligt Swedbanks ”Fullmakt ideell 
förening” som fullmaktshavare 
Skriva under blanketterna ”Ansökan ideell förening/begäran om ändring för ideell 
förening” gentemot Swedbank samt ”Fullmakt ideell förening som fullmaktsgivare. 
Företräda enligt ovan två i föreningen  
  
2. Jakob Karlelid 

yrkar 
att 
Per Lambrecht och Jakob Karlelid ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör 
för föreningen i internetbanken.  

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att  
Per Lambrecht och Jakob Karlelid ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör 

för föreningen i internetbanken 
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Åre Skiweek, samarbete med STIL  
Efter mötet med Stil Alpina har det bestämts att det ska finnas ansvariga representanter från 
styrelsen under Åre skiweek. Ansvaret kommer att gälla under veckan där arbetsuppgifter som 
inspektion av städning, ansvar över buss och dylikt kommer att tillhöra. Styrelsen beslutar att det 
kommer finnas biljetter för de som hjälper till med detta projektet, medans resten kommer lottas ut. 
Kristoffer kommer att vara med i projektgruppen för detta event och Per kommer att se över 
intresset från de andra i-sektionerna angående ett samarbete för sittningen som kommer att hållas 
under denna vecka  

2. Val SM1 
På grund av sena avhopp från nominerade kommer styrelsen att arbeta intensivt med att söka 
kandidater till de vakanta posterna 
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3. Sektionsmöte1 
Under sektionsmöte 1 har styrelsen bestämt att Gustav och Kristoffer kommer att i förstahand 
svara på frågor för att mötet ska vara så effektivt som möjligt 

4. Jubileumsveckan  
Det finns ett stort intresse för jubileumsveckan från utskotten och preliminära datum för event som 
kommer att ske under denna vecka, kommer att läggas in i eventkalender. Alla 
utskottsrepresentanter ansvarar för att föra detta vidare till alla utskott. Dessa datum är endast till 
för att ge en bild över fördelningen av tid och för att underlätta bokningen av eventen.  
Innan torsdag ska alla utskott lägga in deras preliminära datum för de eventen som ska hållas 
under veckan. Styrelsen kommer därefter att se över vilka event som ska ske och hur tiden ska 
fördelas 

5. Swedbank  
Styrelsen har skrivit under fullmakten för Swedbank 

6. ESTIEMS budget 
Styrelsen beslutar att det resebidrag som finns i budgeten är det som gäller för bokning av resor. 
Går beloppet över budgeten ska detta betalas av personen ifråga som reser 

7. Tillgång till budget som aktiv 
Endast ordförande för utskott och styrelsemedlemmar att få tillgång till budgeten. Om aktiva vill se 
budgeten ska de kontakta deras utskottsordförande 

8. Hållbarhetsveckan 
Arb kommer inte att delta under denna vecka   

9. Branschråd  
Styrelsen diskuterar att delta i detta och gå via Teknologkåren  

10. Sponsor till jubileumsveckan  
Styrelsen tar upp vilka som kan vara sponsorer under jubileumsveckan. Gustav kommer att kolla 
upp intresset för detta med olika företag. Detta ska presenteras vid nästa styrelsemöte 

11. Huvudsponsor på hemsidan 
ARB har yrkat på att flytta huvudsponsorloggan till en högre punkt på hemsidan, då det blir mer 
synligt och tydligt  

12. PR-ordförande 
Styrelsen lyfter förslaget att sätta Max Thormé som ordförande fram till jul. 
 
 
 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

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

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.10.01 kl. 12.00 i Kåridoren 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

Avslutat kl 12:53 
 


