Protokoll 2018-11-14
Närvarande:
Per Lambrecht
Jon Peterson
Cecilia Granberg
Eira Hansson
Siri Stenmark
Jakob Karlelid
Gustav Wangsell
David Lavner
Max Thormé
Kristoffer Ottosson
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N= Närvarande , L= Laga förfall

Per Lambrecht
Ordförande

Siri Stenmark
Sekreterare

Gustav Wangsell
Justerare

Jakob Karlelid
Justerare

§ 1.

Formalia
Föredragare: Per Lambrecht
1. Mötets öppnande

Per Lambrecht förklarar mötet
Öppnat kl 18:06
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 Jakob Karlelid och Gustav
Wangsell till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Fadomo Hassan ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte
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6. Fastställande av föredragningslista
7. Föregående protokoll

§ 2.
yrkar

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag
Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Beslut
1. Per Lambrecht
att köpa in en licenskod till WPBakery Page Builder för 57 dollar.

Sektionsstyrelsen beslutar
att köpa in en licenskod till WPBakery Page Builder för 57 dollar.

§ 3.

Diskussioner
1. Åre Skii week
Per informerar om hur det går med planeringen av Åre Skii weeek. Projektgruppen
har fått kontakt med Linköping och samarbete med sittningen är igång
2. Aktuella projekt
Under året kommer styrelsen att hålla ett antal projekt. Styrelsen informerar
angående vilka projekt som har avslutas och vilka projekt som kommer att starta. En
generell tidsplan har tagits upp för dessa projekt och ett kvällsmöte kommer att
bokas där styrelsen kommer att skriva projektplaner för dessa
3. Jubileumsveckan
Styrelsen har valt att hyra in en fotograf för jubileumsittningen och betala 600 kr för
två timmars fotografering inklusive redigering av bilderna
4. I-konferensens framtid
Efter I-konferensen i Stockholm har Per och de andra ordförandena haft flertal
möten där de diskuterar I-konferensens framtid och utformning. Efter dessa möten
har det kommit fram till att I-konferensen kommer att förändras vid vissa aspekter
men kommer hållas två gånger per år.
5. Profilprodukter till Alumner
Under jubileumsveckan har styrelsen valt att ge ut en profilprodukt som tack till de
alumner som kommer och är med på lunchföreläsningarna. Detta är för att andra
presenter som tex blommor oftast inte används av gästerna som får dem
6. Hjälp under måndagslunchen
Jon och Siri kommer att hjälpa till under Alumnis lunchföreläsning på grund av
schemakrockar. Gustav kommer att skapa en grupp och dela ut informationen som
behövs inför eventet
7. Extern revisor
Styrelsen har hittat en kandidat för extern revisor. Fadomo Hassan som går första
året på internationell ekonomi har varit med under mötet och blivit intervjuad
8. Kvartalsmötet
Efter kvartalsmötet har styrelsen fått information angående vissa
utvecklingsområden. Eira presenterar dessa och styrelsen har valt att implementera
vissa av dom direkt

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

Protokoll 2018-11-14

§ 4.

Övriga frågor
1.

§5.

Avslutande formalia
Föredragare: Per Lambrecht
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.11.21 kl. 18.00 i XXX

2. Mötets avslutande

Per Lambrecht förklarar mötet
avslutat
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