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Närvarande: 
Sebastian Nylén  N 
Alfred Berg  N 
Lynn Johansson   N 
Ebba Knutsson  N 
Max Broström  N 
Josefine Blomqvist N 
Hanna Gertsson  N 
Emma Hansson  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Sebastian Nylén 
 
1. Mötets öppnande      
      Sebastian Nylén förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Sebastian Nylén till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Lynn Johansson till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Eira Hansson, Alma Brinkman, Tara 

Shahnavaz, Max Fahlström, Isak 
Lindberg och Fahim feda 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. Avfrostningen 
Eira, Alma och Tara presenterar deras projektplan för femmornas 
avslutningssittning. De vill söka pengar ur sektionens projektfond och 
argumenterar för detta. Pengarna kommer gå till att sänka priset på 
studenternas biljetter för att kunna konkurrera med Teknologkårens egen 
avslutningssittning. Styrelsen diskuterar vidare och fattar beslut nästa vecka 

2. Sponsring för sektionsdagen 
Alfred har sammanställt ansökan om sponsring för Sektionsdagen 
 



Minnesanteckningar 2019-09-17 

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

3. Sektionsmöte 1 
Lynn har sammanställt allt inför Sektionsmöte 1. Hanna och Max presenterar 
vad som hänt i Sektionen sedan Sektionsmöte 4 och Ebba färdigställer 
budgeten till 18 september   

4. Cykelfesten 
Formuläret och evenemanget för anmälan till Cykelfesten är publicerat. Lynn 
kontaktar värdparen med ett separat formulär. Lynn och Josefine har sista 
planeringsmötet 23 september 

5. Nyckel Igloon 
Nyckeln till Igloon är inte alltid tillgänglig vilket kan leda till hinder i 
verksamheten. Skåpet i kårhuset behöver göras tillgänglig snarast 

6. Utskrifter LTU 
Sektionen kommer inte längre få ersättning för utskrifter. Lösningen är att 
sektionen köper ett presentkort som kan användas av utskotten vid behov  

7. Sponsring för tröjor 
I-drott och Luleå Capital Management presenterar varför de vill ha sponsrade 
tröjor till sina utskott. Syftet är att skapa gemenskap men frågan är större än 
bara utskottströjor. Styrelsen diskuterar detta vidare framöver 

8. I-mys  
Max och Alfred ansvarar för I-mys första veckan. Alumniutskottet, Pr-
utskottet och Idesix kommer även delta. Alfred tar fram ett rullande schema 

9. Sponsringsmöte  
Sponsringsmöte kommer hållas 23 september. Deadline för inskickad 
ansökan till Alfred är 22 september 

10. Syjunta  
Sebastian föreslår att sektionen borde anordna en syjunta då vi uppmanat 
medlemmarna att köpa overall under nollningen. Emma kontaktar de sociala 
utskotten för att se om det finns ett intresse 

11. Sponsring från Teknologkåren gällande Igloon 
Igloon kan söka 40 000kr i sponsring från Teknologkåren gällande inredning i 
lokalen. Varje enskild sak kräver en egen sponsringsansökan  

12. Internshipkatalog 
Hanna har presenterat idéen till PR om en internshipkatalog. PR anser att 
detta inte är deras högsta prioritering i dagsläget. Alternativet är att 
Arbetsmarknadsutskottet driver projektet själva 
Inspark Igloon 
Igloon undrar om de kan använda pengarna som sektionen tjänade på försäljning 
under Phestivalen till deras inspark. Emma meddelar Igloon att styrelsen inte kan ge 
dem pengar eftersom alla andra utskott inte har samma möjlighet 

13. UBS 
Programrådet är inte komplett och saknar fortfarande en medlem från första året på 
programmet Industriell Ekonomi 

14. U-konferens  
Datum för U-konferensen är bestämt till femte oktober och temat är samarbete. 
Dagen innehåller föreläsningar, workshops, caselösning och teambuilding 

 
§ 3.  Övriga frågor 
 

1.  Budget  
ESTIEMS budget har några otydliga rubriker. Isak har egen budget som presenteras 
för styrelsen 
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§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Sebastian Nylén 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2019.09.24 kl. 18.00 i A3101a 

 
2. Mötets avslutande    Sebastian Nylén förklarar mötet  

avslutat 


