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

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

öppnat 
        
      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. Jubileumsveckan  
Alla datum för eventen under veckan är satta och marknadsföringen kommer att bestämmas inom 
kort. Tanken är att marknadsföringen ska vara ett sponsrat inlägg på Facebook. Budgeten för 
Estiems och Cases eventet kommer vara 1500 kronor och under jubileumssittningen kommer 
styrelsen att få hjälp av en fotograf, Siri kommer att kontakta personen i fråga 

2. SM2  
Styrelsen vill skapa en mötesplats för alla medlemmar i sektionen detta ska då göras genom att 
göra sektionsmöten till mer attraktivt. Under året kommer Siri, Eira och Kristoffer att arbeta med 
detta 
 
 



Minnesanteckningar 2018-11-05 

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

 
3. Big Air  

Per, Jacob och Eira kommer att gå på mötet för att diskutera samarbetet med Big Air.  Efter mötet 
kommer styrelsen att utvärdering detta och se över om det finns intresse av samarbetet  

4. 5-teck  
Siri kommer att boka in ett möte med projektansvarig för 5-teck efter detta kommer en generell 
planering att skrivas samt att projektgruppen kommer starta till läsperiod tre 

5. Möte med NPG  
Det kommer att vara ett möte med NPG på fredag. Styrelsen diskuterar om vad som ska föras fram 
under detta möte 

6. Ändring av möte  
Styrelsen har tidigare valt att ändra tid på styrelsemötena då detta inte fungerarat i praktiken. 
Styrelsen kommer därmed att testa att hålla styrelsemötena på onsdagar kl 18:00 

7. Julfesten 
Projektgruppen för julfesten kommer bli Jon, Cecilia och Siri som kommer att planera själva 
sittningen. Planeringen kommer därefter att presenteras för styrelsen som sedan kommer att dela upp 
arbetsuppgifterna  

8. Faktura för sektions kläder 
Vid beställning av kläder och dylikt ska personerna som gör beställningen be om offerter med moms. 
Då detta inte har gjorts vid tidigare tillfällen kommer den saknade kostnaden att betalas av 
privatpersoner 

 
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Per Lambrecht        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2018.11.14 kl. 18:00 i XXX 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

avslutat 


