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1. Propositioner 
1.1 Reglementesändring  

 

Bakgrund  

Styrelsen har i samband med Sernior Advisory Board och Luleå Capital Management 
identifierat att det saknas reglemente för köp av värdepapper och därmed satt upp 
reglemente för hur detta ska skötas. 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår sektionsmötet 

Att ändra   

§ 2:10      - Det åligger Luleå Capital Management att: 

• Anordna event för att sprida kunskap om 
kapitalförvaltning. 

• Förvalta delar av sektionens kapital som 
fastställs av budget via sektionsmöten. 

Till  
     - Det åligger Luleå Capital Management att: 

• Anordna event för att sprida kunskap om 
kapitalförvaltning. 

• Förvalta delar av sektionens kapital som 
fastställs av budget via sektionsmöten. 

• Inte handla i branscher som inkluderar; 
- Vapen och försvarsindustrin 
- Olagliga droger enligt svensk lag 
- Kryptovalutor 

• En strategiplan röstas igenom varje år vid ett 
styrelsemöte  

• Beslut i utskottet tas via votering 
• Varje läsperiod publicera rapporter över deras 

verksamhet på sektionens hemsida 
• Sälja av tillgångar vid beslut av styrelsen 
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2. Valberedningens nomineringar 
2.1 Nominering av Externrevisor 

Styrelsen föreslår Fadomo Hassan till Externrevisor  

Mandatperiod: 2018-12-12 - 19-06-30 

Motivering: Fadomo är en engagerad tjej som studerar sitt första år på Internationell 
Ekonomi. Hon är en tillmötesgående, ambitiös och driven person som tar ansvar. Fadomo 
har engagerat sig tidigare och har även arbetat vid sidan av skolan. Hon är en person som 
är effektiv och tar rollen på största allvar, därmed anser Styrelsen att hon är en lämplig 
kandidat med förkunskaperna som krävs för rollen. 

2.2 Nominering av Internrevisor 
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet  

2.3 Nominering av Ordförande för Valberedningen  
Styrelsen föreslår Rebecka Svensson till Ordförande för Valberedningen  

Mandatperiod: 2018-12-12 - 19-06-30 

Motivering: Rebecka är en driven och aktiv tjej som läser sitt 4:e år på industriell ekonomi. 
Hon är för närvarande aktiv inom programrådet där hon har gjort, och gör ett fantastiskt 
jobb. Hon är målmedveten och förstår vikten av att ha spridda årskurser inom grupper för 
att täcka mer av åsiktsspannet. Styrelsen anser att Rebecka är en lämplig kandidat för 
posten baserat på att hon har är otroligt driven, samt att hon har god kännedom om i-
sektionen. 

2.4 Nominering av Suppleant till Kårfullmäktige  
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet  
 

 

 
 

 


