
Protokoll 2019-03-13 

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

Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Cecilia Granberg N 
Siri Stenmark  N 
Jakob Karlelid  N 
Gustav Wangsell  N 
David Lavner  N 
Max Thormé  N 
Kristoffer Ottosson N 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
	
	
	
	
	 	
Per Lambrecht              Siri Stenmark     
Ordförande          Sekreterare 
	
	
	
	
	
	 	 	 				
David Lavner         Max Thormé 
Justerare         Justerare 
	
	 	 	 	
	
§ 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. Val av protokolljusterare utse Max Thormé och David Lavner 

till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Tina Lundgren och Robin Cording 

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 köpa in LEI nummer för 100 US Dollar 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att köpa in LEI nummer för 100 US Dollar 
   
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Vakant post, socialt ansvarig  
Administratör, Siri har kontaktat Valberedningen för att kolla status på den vakanta 
posten för socialt ansvarig. I dagsläget finns det inte någon kandidat  
 

2. LCM, Nordnet   
LEI nummer kommer att införskaffas för att kunna ordna kontraktet med Nordnet  

 
3. Sektionsmöte 3  

Styrelsen diskuterar de sista detaljerna inför sektionsmötet  
 

4. I-hörnan  
Tina och Robin besöker Styrelsen för att diskutera angående hur många platser som 
kommer att vara optimalt för I-hörnan. På grund av eventets nya utformning ser 
Styrelsen och Alumni att en monetär betalning ska införas för att täcka de utgifter 
som uppstår i samband med detta  

 
5. Faktureringsdokument  

En lathund för hur man ska fylla i ett faktureringsdokument har gjorts av David och 
Gustav och kommer att göras tillgängligt för alla utskottsordförande, ansvariga och 
styrelsemedlemmar 
 

6. Sladd till högtalare 
Sladden till högtalaren är borta, Kristoffer kommer att leta efter denna 
 

7. Tömma Igloon  
Per informerar angående tömning av Igloon senast den 30/4. Skolan kommer att 
använda sektionslokalen som förråd och har därmed bestämt att sektionen måste 
flytta. Kåren kommer att ta fram ett förråd som kommer att kunna användas, 
Kristoffer kommer att föra diskussionen vidare till Igloon angående städningen  

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

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

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2019.03.19 kl. 12.00 i XXX 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

avslutat 
 


