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1. Propositioner
1.1 Handlingsplan
Bakgrund
Styrelsen 2019/2020 upptäckte tidigt att det saknades en tydlig struktur kring hur I-sektionen
skall drivas och att dess utveckling har avstannat. Efter I-konferensen i Luleå, som är ett
samarbete mellan de fem största I-skolorna, uppmärksammades det att I-sektionen kan ta lärdom
av de andra I-skolorna. I-sektionen i Luleå grundades endast ett år efter I-sektionen i Lund, men
våra arbetssätt är förlegade och vi har potential till att uppnå samma nivå som övriga skolor. Om
inte I-sektionen börjar arbeta strategiskt med dess utveckling, så löper I-sektionen risk att åka ut
ur I-Sverige samarbetet. Skulle I-sektionen åka ut ur I-Sverige samarbetet är det förödande för
alla examinerade I-studenter då vi löper risk till att inte vara lika attraktiva hos våra potentiella
arbetsgivare.
Syftet med denna proposition är därmed att skapa ett verktyg, som årligen uppdateras, för att I-sektionen
strategiska arbete ska säkerställas och kvalitetssäkras.

Förslag

Nedan presenteras de stadgeändringar som styrelsen föreslår sektionsmötet att godkänna.
Stadgeändringar

Följande stadgeändringar yrkar sektionsstyrelsen att sektionsmötet bifaller
Från

Kapitel 4 Sektionsmöte
§ 4:1 Befogenhet

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

§ 4:2

Sektionsmötet handhar sektionens angelägenheter på så sätt
som föreskrivs i dess stadgar.

§ 4:3 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av studerandemedlemmarna.

§ 4:4 Sammanträden

Sektionsmötet skall hållas minst fyra gånger per
verksamhetsår och ej under pågående lov eller
tentamensperiod.

§ 4:5 Kallelse

Rätt att hos sektionsstyrelsen kräva sammankallande av
sektionsmöte tillkommer:

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se
2(35)

Sektionsmöte
2020-03-12

a) Föreningens revisorer
b) Minst 20 medlemmar
§ 4:6

Om krav enligt § 5 ovan inkommit till styrelsen skall
sektionsmöte hållas inom 15 studiedagar från kravtillfället.

§ 4:7

Styrelsen annonserar sektionsmötet senast 10 studiedagar före
mötet.

§ 4:8

Kallelse jämte föredragningslista med erforderliga bilagor till
sektionsmöte anslås på sektionens hemsida senast 5
studiedagar före mötet.

§ 4:9 Motioner

Motioner enligt § 2:3 skall vara styrelsen tillhanda senast 7
studiedagar före mötet.

§ 4:10 Protokoll

Vid sektionsmöte skall protokoll föras vilket ska anslås på
sektionens hemsida senast 10 studiedagar efter mötet enligt
förfarande i § 7.

§ 4:11

Mötesprotokoll justeras av två justerare som väljs av
sektionsmötet.

§ 4:12 Beslutsmässighet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om § 4:8 är uppfyllt.

§ 4:13

I ärenden som behandlas under rubriken övriga frågor kan ej
beslut tas gällande:
a) Stadgeändring
b) Personval

§ 4:14 Röstning

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
ordförande om ingen medlem yrkar bordläggning.

§ 4:15 Reglementen

Reglementen enligt §6:6 skall fastställas av sektionsmötet.

§ 4:16 Ansvarsfrihet

Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
och övriga funktionärer kan tidigast beviljas under första
ordinarie sektionsmöte följande verksamhetsår.

§ 4:17 Tidpunkt

Sista ordinarie sektionsmöte ska hållas under de sista två
veckorna i april.

§ 4:18 Behörighet

Sektionsmötet kräver minst 9 medlemmar utöver
styrelseledamöter för att anses behörigt.
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Till

Kapitel 4 Sektionsmöte
§ 4:1 Befogenhet

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

§ 4:2

Sektionsmötet handhar sektionens angelägenheter på så sätt
som föreskrivs i dess stadgar.

§ 4:3 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av studerandemedlemmarna.

§ 4:4 Sammanträden

Sektionsmötet skall hållas minst fyra gånger per
verksamhetsår och ej under pågående lov eller
tentamensperiod.

§ 4:5 Kallelse

Rätt att hos sektionsstyrelsen kräva sammankallande av
sektionsmöte tillkommer:
a) Föreningens revisorer
b) Minst 20 medlemmar

§ 4:6

Om krav enligt § 5 ovan inkommit till styrelsen skall
sektionsmöte hållas inom 15 studiedagar från kravtillfället.

§ 4:7

Styrelsen annonserar sektionsmötet senast 10 studiedagar före
mötet.

§ 4:8

Kallelse jämte föredragningslista med erforderliga bilagor till
sektionsmöte anslås på sektionens hemsida senast 5
studiedagar före mötet.

§ 4:9 Motioner

Motioner enligt § 2:3 skall vara styrelsen tillhanda senast 7
studiedagar före mötet.

§ 4:10 Protokoll

Vid sektionsmöte skall protokoll föras vilket ska anslås på
sektionens hemsida senast 10 studiedagar efter mötet enligt
förfarande i § 7.

§ 4:11

Mötesprotokoll justeras av två justerare som väljs av
sektionsmötet.

§ 4:12 Beslutsmässighet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om § 4:8 är uppfyllt.

§ 4:13

I ärenden som behandlas under rubriken övriga frågor kan ej
beslut tas gällande:
a) Stadgeändring
b) Personval

§ 4:14 Röstning

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
ordförande om ingen medlem yrkar bordläggning.
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§ 4:15 Reglementen

Reglementen enligt §6:6 skall fastställas av sektionsmötet.

§ 4:16 Ansvarsfrihet

Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
och övriga funktionärer kan tidigast beviljas under första
ordinarie sektionsmöte följande verksamhetsår.

§ 4:17 Tidpunkt

Sista ordinarie sektionsmöte ska hållas under de sista två
veckorna i april.

§ 4:18 Ärenden

Under det sista ordinarie sektionsmötet skall, förutom de frågor
och motioner som inlämnats, följande punkter upptagas på
dagordningen:
a) Styrelsens femåriga handlingsplan
b) Styrelsens budget

§ 4:19 Behörighet

Sektionsmötet kräver minst 9 medlemmar utöver
styrelseledamöter för att anses behörigt.

Från

Kapitel 5 Årsmöte
§ 5:1 Tidpunkt Årsmötet är ett sektionsmöte som ska hållas under de sista två
veckorna i september.
§ 5:2 Ärenden På årsmötet skall, förutom de frågor och motioner som inlämnats,
följande punkter upptagas på dagordningen:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Bokslut
c) Revisionsberättelse
Till

Kapitel 5 Årsmöte
§ 5:1 Tidpunkt

Årsmötet är ett sektionsmöte som ska hållas under de sista två
veckorna i september.

§ 5:2 Ärenden

På årsmötet skall, förutom de frågor och motioner som
inlämnats, följande punkter upptagas på dagordningen:
a) Verksamhetsberättelse från föregående års styrelse
b) Bokslut för föregående verksamhetsår
c) Styrelsens reviderade handlingsplan
d) Styrelsens reviderade budget
e) Revisionsberättelse
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Kommentar:
Förändringarna a) och b) är förtydliganden om att det är föregående verksamhetsår samt punkt d)
är kutym, men har inte specificerats tidigare. Därmed anser styrelsen att dessa förändringar skall
genomföras, trots att de inte tillhör propositionens huvudsakliga syfte.
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1.2 LCM
Bakgrund

Luleå Capital Management (LCM) grundades hösten 2016 av Anton Blomquist och Sebastian
Nylén. Deras syfte var att främja studenters intresse för väderpappershandel samt finanssektorn i
sin helhet. Idag är LCM I-sektionens största utskott med 23 stycken medlemmar, med en
evenemangs- respektive kapitaldel. På grund av en kunskapsproblematik kring stadgar,
reglementen, avsaknaden av LEI-nummer samt övriga frågor, så har inte denna fråga tagits itu
med tidigare.
För att bedriva värdepappershandel som företag, eller i vårt fall som ideell förening, så krävs
följande:
1. Införskaffandet av ett LEI-nummer
2. Öppna en aktiedepå
Denna motion har därmed syftet att Luleå Capital Management skall kunna bedriva värdepappershandel för att
utveckla sektionsmedlemmarnas kunskaper inom kapitalförvaltning.
Legal Entity Identifier
Sedan 2018 behöver alla företag och andra juridiska personer en global identifieringskod,
en så kallad Legal Entity Identifier (LEI), för att kunna genomföra en
värdepapperstransaktion1.
Så skaffar du ett LEI-nummer2:
1.
2.
3.
4.

Välj en auktoriserad utfärdare av LEI-nummer. Du hittar länkar här under.
Registrera din information på utfärdarens hemsida.
Betala din registrering. Priset anges på LEI-utfärdarens hemsida.
Du får ditt LEI-nummer när LEI-utfärdaren har godkänt din ansökan och
registreringen är betald.

Du kan ansöka om ett LEI-nummer direkt från en utfärdare av LEI-nummer eller via en
förmedlare. Du hittar en lista på godkända utfärdare hos LEI ROC (Legal Entity
Identifier Regulatory Oversight Committee) 3.
Vad kostar ett LEI-nummer och hur lång tid tar det?
Beroende på utfärdare kostar LEI-nummer 750 - 1 500 kronor första året. Årsavgiften är
efter det 500 - 1 000 kronor per år. För att du ska kunna handla med värdepapper är det
viktigt att årligen

https://www.handelsbanken.se. Hämtad 11/2/2020
Ibid.
3 Ibid.
1
2

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se
7(35)

Sektionsmöte
2020-03-12

uppdatera ditt LEI-nummer och betala in årsavgiften. Att erhålla ett LEI-nummer tar upp till 5–7
vardagar. Om det är många som söker kan det ta längre tid1.
Obtaining a Legal Entity Identifier (LEI) is easy. Simply contact your preferred business partner
from the list of LEI issuing organizations listed in the table below2.

En av LEI-nummer leverantörerna är ”https://www.rapidlei.com”, vilken tillhandahåller den
svenska hemsidan ”https://www.leikod.se”.
Kostnad hos ovanstående leverantör3:
LEI ansökan och registreringsavgift för 5 år 2.750 kr - 550 kr/år
Priset är utan moms och då vi inte har ett giltigt EU-momsnummer blir därmed kostnaden 2750 *
1.25 = 3.437,5 kr.

1

Ibid.
https://www.gleif.org. Hämtad 11/2/2020
3 https://www.leikod.se. Hämtad 11/2/2020

2
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Förslag

Sektionsmötet, vilket enligt § 4:1 Befogenhet, är sektionens högsta beslutande organ samt att
sektionsstyrelsen, i enlighet med § 6:4 Befogenhet, är sektionens högst verkställande organ. Bör
sektionsstyrelsen därmed besluta om följande tre beslut. Sektionsmötet har tidigare valt att
godkänna reglemente om att Luleå Capital Management skall bedriva handel, därmed behövs inte
nedanstående beslut tas av sektionsmötet. Däremot önskar styrelsen att sektionsmedlemmarna är
ense om nedanstående beslut.
1. I-sektionens styrelse skall genom styrelsebeslut yrka för
att köpa in LEI-nummer för att Luleå Capital Management skall kunna bedriva
värdepappershandel. Detta till en kostnad av 3 437,5 SEK för ett giltigt LEI-nummer i fem år.
Kommentar
Efter I-konferensen i Linköping VT20 diskuterades tidsramen för LEI-numret med Kassören för
KTH. Där föreslogs det att införskaffa ett LEI-nummer för en femårsperiod, dels på grund av att
det blir en kostnadsreducering samt en förbättrad kontinuitet.
2. I-sektionens styrelse skall genom styrelsebeslut yrka för
att öppna en aktiedepå hos Swedbank.
3. I-sektionens styrelse skall genom styrelsebeslut yrka för
att föreslå 20 000 SEK till den aktiedepå som Luleå Capital Management skall förvalta.
Kommentar
Reglementet är i dagsläget felaktigt kring att sektionsmötet fastställer vad Luleå Capital
Management skall förvalta enligt budget. Styrelsen bör därför yrka för det belopp som
Luleå Capital Management bör förvalta och därefter informera om beloppet under
sektionsmöte 3.
Summan på 20 000 SEK kan anses vara hög, men enligt tidigare praxis har det sedan
hösten 2018 årligen budgeterats 5 000 SEK. Se bilaga 2. Luleå Capital Management portföljbudgetering 18/19 samt 3. Luleå Capital Management – portföljbudgetering
19/20. Sedan hösten 2016 har sektionen haft avsikten till att förvalta sektionens
finansiella medel och de senaste åren har sektionen uppvisat positiva resultat, se bilaga 4,
5 samt 6 för resultaträkningar.
Stadgeändringar
Följande stadgeändringar yrkar sektionsstyrelsen att sektionsmötet bifaller

Från
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Kapitel 5 Årsmöte
§ 5:1 Tidpunkt

Årsmötet är ett sektionsmöte som ska hållas under de sista två veckorna i
september.

§ 5:2 Ärenden

På årsmötet skall, förutom de frågor och motioner som inlämnats,
följande punkter upptagas på dagordningen:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Bokslut
c) Revisionsberättelse

Till

Kapitel 5 Årsmöte
§ 5:1 Tidpunkt

Årsmötet är ett sektionsmöte som ska hållas under de sista två
veckorna i september.

§ 5:2 Ärenden

På årsmötet skall, förutom de frågor och motioner som inlämnats,
följande punkter upptagas på dagordningen:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Bokslut
c) Revisionsberättelse
d) Fastställandet av Luleå Capital Managements kapital under
förvaltning

Reglementesändringar

Följande reglementesändringar yrkar sektionsstyrelsen att sektionsmötet bifaller
Från

§ 1:4 Reglemente för Ekonomiansvarig
Det åligger Ekonomiansvarig att:
• Vara firmatecknare för sektionen.
• Vara ansvarig för sektionens ekonomi.
• Vara ansvarig för sektionens kontokort.
• Vara ansvarig för sektionens kassörsdator.
• Sköta sektionens bokföring och deklaration.
• Sköta kontakterna med bank/postgiro.
• Vara högst ansvarig för sektionens beställningar.
• Regelbundet kontrollera postfacket hos Teknologkåren.
• Se till så någon kollar posten över sommaren.
• Se till att allt är betalt innan alla åker hem under sommarlovet.
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Till

§ 1:4 Reglemente för Ekonomiansvarig
Det åligger Ekonomiansvarig att:
• Vara firmatecknare för sektionen.
• Vara ansvarig för sektionens ekonomi.
• Vara ansvarig för sektionens kontokort.
• Vara ansvarig för sektionens kassörsdator.
• Sköta sektionens bokföring och deklaration.
• Sköta kontakterna med bank/postgiro.
• Vara högst ansvarig för sektionens beställningar.
• Regelbundet kontrollera postfacket hos Teknologkåren.
• Se till så någon kollar posten över sommaren.
• Se till att allt är betalt innan alla åker hem under sommarlovet.
• Förnya Legal Entity Identifier innan det blir ogiltigt.
Från

§ 2:10 Reglemente för Luleå Capital Management
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

Till

§ 2:10 Reglemente för Luleå Capital Management
Det åligger Luleå Capital Management att:
• Anordna evenemang för att sprida kunskap om både kapitalförvaltning samt
finanssektorn.
• Förvalta det kapital som fastställs vid årsmötet.
• Inte handla i branscher som inkluderar;
- Vapen och försvarsindustrin
- Olagliga droger enligt svensk lag
- Kryptovalutor
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•
•
•
•
•
•
•
•

Årligen presentera en investeringsplan under läsperiod 1 vid ett styrelsemöte.
Investeringsbeslut i utskottet tas via votering.
Presentera investeringsunderlag för de investeringsbeslut som godkännes av utskottet till
styrelsen.
Presentera investeringar, avyttringar samt värdeförändringar vid sektionsmöte 2 och 4.
Publicera en årsrapport om sektionens värdepappershandel.
Varje läsperiod skall det publiceras rapporter över verksamheten på sektionens hemsida.
Avyttra tillgångar på begäran av styrelsen.
Tillhandahålla information inför bokslut.
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1.3 Policys
Bakgrund

Styrelsen 2019/2020 upptäckte tidigt att det saknades en tydlig struktur kring hur I-sektionen
skall drivas och vad det är som gäller vid olika tillfällen. Efter I-konferensen i Luleå, som är ett
samarbete mellan de fem största I-skolorna, erhölls ytterligare kunskap om ett eventuellt
tillvägagångsätt för att upprätta strukturer. Tillvägagångsättet är inte nytt för I-sektionen, utan har
tidigare använts, men har dock fallit i glömska. Verktyget kallas policy och är bland annat något
som Teknologkåren använder sig av i dagsläget.
Syftet med denna proposition är därmed att skapa tydligare strukturer för hur I-sektionen ska verka samt för hur
verksamheten fortsättningsvis ska kunna utvecklas.
Förslag till beslut
Stadgeändringar

Följande stadgeändringar yrkar sektionsstyrelsen att sektionsmötet bifaller
Från

Kapitel 2 Medlemmar
§ 2:1 Medlemskap

Studerandemedlem, i fortsättning benämnd medlem, i I-sektionen
är varje studerande vid Luleå tekniska universitet som erlagt den
av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitets fullmäktige
fastställda kåravgiften samt studerar civilingenjörsprogrammen
industriell ekonomi eller öppen ingång, alternativt student som
valt att bli medlem i I-sektionen.

§ 2:2 Stödmedlemskap

Utexaminerade studenter från civilingenjörsprogrammet
Industriell ekonomi samt övriga som vill stödja sektionen kan
lösa stödmedlemskap. Stödmedlemsavgift fastställs av
sektionsmötet.

§ 2:3 Rättigheter

Medlemmar äger rätt enligt följande:
a) Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt vid
sektionsmöte.
b) Få en enkel fråga eller motion behandlad av sektionsmöte.
c) Komma i åtnjutande av, genom I-sektionen erbjudna,
tjänster och förmåner.
d) Ta del av I-sektionens protokoll och övriga skrifter.
e) Är valbar till förtroendeuppdrag inom I-sektionen.
Stödmedlem äger närvaro-, förslags-, och yttranderätt vid
sektionsmöte.

§ 2:4 Röstning

Rösträtt kan ej utövas genom ombud.
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Till

Kapitel 2 Medlemmar
§ 2:1 Medlemskap

Studerandemedlem, i fortsättning benämnd medlem, i I-sektionen
är varje studerande vid Luleå tekniska universitet som erlagt den
av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitets fullmäktige
fastställda kåravgiften samt studerar civilingenjörsprogrammen
industriell ekonomi eller öppen ingång, alternativt student som
valt att bli medlem i I-sektionen.

§ 2:2 Stödmedlemskap

Utexaminerade studenter från civilingenjörsprogrammet
Industriell ekonomi samt övriga som vill stödja sektionen kan
lösa stödmedlemskap. Stödmedlemsavgift fastställs av
sektionsmötet.

§ 2:3 Rättigheter

Medlemmar äger rätt enligt följande:
a) Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt vid
sektionsmöte.
b) Få en enkel fråga eller motion behandlad av sektionsmöte.
c) Komma i åtnjutande av, genom I-sektionen erbjudna,
tjänster och förmåner.
d) Ta del av I-sektionens stadgar, reglementen, policys, protokoll
samt övriga skrifter.
e) Är valbar till förtroendeuppdrag inom I-sektionen.
Stödmedlem äger närvaro-, förslags-, och yttranderätt vid
sektionsmöte.

§ 2:4 Röstning

Rösträtt kan ej utövas genom ombud.

Från

Kapitel 3 Organisation
§ 3:1

Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver
genom:
a) Sektionsmöte
b) Sektionens styrelse
c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)
d) Sektionens utskott
e) Revisorer

§ 3:2

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden
mellan 1 juli och 30 juni.
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Till

Kapitel 3 Organisation
§ 3:1

Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver
genom:
a) Sektionsmöte
b) Reglementen
c) Policys
d) Sektionsstyrelsen
e) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)
f) Sektionsutskotten
g) Revisorer

§ 3:2

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden
mellan 1 juli och 30 juni.

Från

Kapitel 4 Sektionsmöte
§ 4:1 Befogenhet

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

§ 4:2

Sektionsmötet handhar sektionens angelägenheter på så sätt
som föreskrivs i dess stadgar.

§ 4:3 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av studerandemedlemmarna.

§ 4:4 Sammanträden

Sektionsmötet skall hållas minst fyra gånger per
verksamhetsår och ej under pågående lov eller
tentamensperiod.

§ 4:5 Kallelse

Rätt att hos sektionsstyrelsen kräva sammankallande av
sektionsmöte tillkommer:
a) Föreningens revisorer
b) Minst 20 medlemmar

§ 4:6

Om krav enligt § 5 ovan inkommit till styrelsen skall
sektionsmöte hållas inom 15 studiedagar från kravtillfället.

§ 4:7

Styrelsen annonserar sektionsmötet senast 10 studiedagar före
mötet.

§ 4:8

Kallelse jämte föredragningslista med erforderliga bilagor till
sektionsmöte anslås på sektionens hemsida senast 5
studiedagar före mötet.
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§ 4:9 Motioner

Motioner enligt § 2:3 skall vara styrelsen tillhanda senast 7
studiedagar före mötet.

§ 4:10 Protokoll

Vid sektionsmöte skall protokoll föras vilket ska anslås på
sektionens hemsida senast 10 studiedagar efter mötet enligt
förfarande i § 7.

§ 4:11

Mötesprotokoll justeras av två justerare som väljs av
sektionsmötet.

§ 4:12 Beslutsmässighet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om § 4:8 är uppfyllt.

§ 4:13

I ärenden som behandlas under rubriken övriga frågor kan ej
beslut tas gällande:
a) Stadgeändring
b) Personval

§ 4:14 Röstning

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
ordförande om ingen medlem yrkar bordläggning.

§ 4:15 Reglementen

Reglementen enligt §6:6 skall fastställas av sektionsmötet.

§ 4:16 Ansvarsfrihet

Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
och övriga funktionärer kan tidigast beviljas under första
ordinarie sektionsmöte följande verksamhetsår.

§ 4:17 Tidpunkt

Sista ordinarie sektionsmöte ska hållas under de sista två
veckorna i april.

§ 4:18 Behörighet

Sektionsmötet kräver minst 9 medlemmar utöver
styrelseledamöter för att anses behörigt.

Till

Kapitel 4 Sektionsmöte
§ 4:1 Befogenhet

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

§ 4:2

Sektionsmötet handhar sektionens angelägenheter på så sätt
som föreskrivs i dess stadgar.

§ 4:3 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av studerandemedlemmarna.

§ 4:4 Sammanträden

Sektionsmötet skall hållas minst fyra gånger per
verksamhetsår och ej under pågående lov eller
tentamensperiod.
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§ 4:5 Kallelse

Rätt att hos sektionsstyrelsen kräva sammankallande av
sektionsmöte tillkommer:
a) Föreningens revisorer
b) Minst 20 medlemmar

§ 4:6

Om krav enligt § 5 ovan inkommit till styrelsen skall
sektionsmöte hållas inom 15 studiedagar från kravtillfället.

§ 4:7

Styrelsen annonserar sektionsmötet senast 10 studiedagar före
mötet.

§ 4:8

Kallelse jämte föredragningslista med erforderliga bilagor till
sektionsmöte anslås på sektionens hemsida senast 5
studiedagar före mötet.

§ 4:9 Motioner

Motioner enligt § 2:3 skall vara styrelsen tillhanda senast 7
studiedagar före mötet.

§ 4:10 Protokoll

Vid sektionsmöte skall protokoll föras vilket ska anslås på
sektionens hemsida senast 10 studiedagar efter mötet enligt
förfarande i § 7.

§ 4:11

Mötesprotokoll justeras av två justerare som väljs av
sektionsmötet.

§ 4:12 Beslutsmässighet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om § 4:8 är uppfyllt.

§ 4:13

I ärenden som behandlas under rubriken övriga frågor kan ej
beslut tas gällande:
a) Stadgeändring
b) Personval

§ 4:14 Röstning

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
ordförande om ingen medlem yrkar bordläggning.

§ 4:15 Reglementen

Reglementen enligt §6:6 skall fastställas av sektionsmötet.

§ 4:16 Policys

Policys enligt §6:6 skall fastställas av sektionsmötet.

§ 4:17 Ansvarsfrihet

Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
och övriga funktionärer kan tidigast beviljas under första
ordinarie sektionsmöte följande verksamhetsår.

§ 4:18 Tidpunkt

Sista ordinarie sektionsmöte ska hållas under de sista två
veckorna i april.

§ 4:19 Behörighet

Sektionsmötet kräver minst 9 medlemmar utöver
styrelseledamöter för att anses behörigt.
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Från

Kapitel 6 Styrelsen
§ 6:1 Sammansättning

Sektionsstyrelsen skall bestå av åtta personer. Dessa är:
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Ekonomiansvarig
d) Administratör
e) Kommunikationsansvarig
f) Näringslivsansvarig
g) Utbildningsansvarig
h) Socialt ansvarig

§ 6:2 Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

§ 6:3 Åligganden

Det åligger styrelsen att ansvara för hela sektionens
verksamhet inför sektionsmötet.

§ 6:4 Befogenhet

Styrelsen är sektionens högst verkställande organ.

§ 6:5 Protokoll

Vid styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa skall anslås
på sektionens hemsida senast 5 studiedagar efter mötet.

§ 6:6 Styrning

Styrelsen utformar reglementen som styr sektionens
arbete. Reglementen fastställs av sektionsmötet.

§ 6:7 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är
närvarande. Föreningens ordförande har utslagsröst.

§ 6:8 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och
ekonomiansvarig var för sig, samt den eller de personer
som sektionsmötet beslutar om.

Till

Kapitel 6 Styrelsen
§ 6:1 Sammansättning

Sektionsstyrelsen skall bestå av åtta personer. Dessa är:
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Ekonomiansvarig
d) Administratör
e) Kommunikationsansvarig
f) Näringslivsansvarig
g) Utbildningsansvarig
h) Socialt ansvarig

§ 6:2 Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se
18(35)

Sektionsmöte
2020-03-12

§ 6:3 Åligganden

Det åligger styrelsen att ansvara för hela sektionens
verksamhet inför sektionsmötet.

§ 6:4 Befogenhet

Styrelsen är sektionens högst verkställande organ.

§ 6:5 Protokoll

Vid styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa skall anslås
på sektionens hemsida senast 5 studiedagar efter mötet.

§ 6:6 Styrning

Styrelsen utformar reglementen samt policys som styr
sektionens arbete. Reglementen samt policys fastställs av
sektionsmötet.

§ 6:7 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är
närvarande. Föreningens ordförande har utslagsröst.

§ 6:8 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och
ekonomiansvarig var för sig, samt den eller de personer
som sektionsmötet beslutar om.

Från

Kapitel 7 Utskott
§ 7:1 Definition

Sektionens utskott utgörs av:
a) Alumniutskottet
b) Arbetsmarknadsutskottet
c) Idesix
d) Igloon
e) CaseGroup
f) PR-utskottet
g) Programrådet
h) Luleå Capital Management
i) I-drott
k) ESTIEM

§ 7:2 Ledamöter

Utskottens ledamöter utgörs av medlemmarna i sektionen.

§ 7:3 Åligganden

Det åligger sektionens utskott att
a) Följa sektionens stadgar och reglementen.

§ 7:4 Utskott

Utskott kan skapas för att tillvarata specifika intressen hos
medlemmarna. Sektionsmötet beslutar om vilka utskott som ska
finnas.

§ 7:5 Utskottsordförande

Styrelsen väljer ordförande för utskotten i § 1 med undantag för
posterna Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet samt
Ordförande för Idesix, se § 9:1. Utskottsordförande kliver
officiellt på sin post 1 juli.

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se
19(35)

Sektionsmöte
2020-03-12
Sebastian
Nylén, Ordförande
2020-02-11

Till

Kapitel 7 Utskott
§ 7:1 Definition

Sektionens utskott utgörs av:
a) Alumniutskottet
b) Arbetsmarknadsutskottet
c) Idesix
d) Igloon
e) CaseGroup
f) PR-utskottet
g) Programrådet
h) Luleå Capital Management
i) I-drott
k) ESTIEM

§ 7:2 Ledamöter

Utskottens ledamöter utgörs av medlemmarna i sektionen.

§ 7:3 Åligganden

Det åligger sektionens utskott att följa sektionens stadgar,
reglementen och policys.

§ 7:4 Utskott

Utskott kan skapas för att tillvarata specifika intressen hos
medlemmarna. Sektionsmötet beslutar om vilka utskott som ska
finnas.

§ 7:5 Utskottsordförande

Styrelsen väljer ordförande för utskotten i § 1 med undantag för
posterna Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet samt
Ordförande för Idesix, se § 9:1. Utskottsordförande kliver
officiellt på sin post 1 juli.
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2.

Motioner

2.1 Stadgeändring
Bakgrund
För drygt 3 år sedan grundades vad som nu benämns LCM – Luleå Capital Management,
ett utskott som ska främja I-Sektionens medlemmar i form av kunskap om
kapitalförvaltning samt event som berör detta.
Syfte
Efter 3 år med en grundlig kunskapsuppbyggnad och strukturering av utskottet anser
utskottet det rimligt att börja få tillgång till en del av sektionens likvida medel i mål om att
utveckla sina kunskaper i ämnet. Detta för att långsiktigt skapa medlemsnytta.
Förslag till beslut
att ändra
Från
§ 7:5 Utskottsordförande
Styrelsen väljer ordförande för utskotten i § 1 med
undantag för posterna Ordförande för
Arbetsmarknadsutskottet samt Ordförande för Idesix,
se § 9:1. Utskottsordförande kliver officiellt på sin post 1
juli.
Till
§ 7:5 Utskottsordförande
Styrelsen väljer ordförande för utskotten i § 1 med
undantag för posterna Ordförande för
Arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för Idesix samt
Ordförande för Luleå Capital Management, se § 9:1.
Utskottsordförande kliver officiellt på sin post 1 juli.
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Från
§ 9:1 Mandatperiod
Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig,
Administratör, Kommunikationsansvarig,
Utbildningsansvarig, Näringslivsansvarig och Socialt ansvarig
väljs förslagsvis på sektionsmöte 3. Ordförande för
Arbetsmarknadsutskottet och Ordförande för Idesix väljs
förslagsvis in på sektionsmöte 4.
Kårfullmäktigeledamöter tillsätts förslagsvis på sista ordinarie
sektionsmöte. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts i enlighet
med Reglemente för Teknologkåren vid Luleå tekniska
universitetets fullmäktige.

Till
§ 9:1 Mandatperiod
Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig,
Administratör, Kommunikationsansvarig,
Utbildningsansvarig, Näringslivsansvarig och Socialt ansvarig
väljs förslagsvis på sektionsmöte 3. Ordförande för
Arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för Idesix och
Ordförande för Luleå Capital Management väljs förslagsvis
in på sektionsmöte 4.
Kårfullmäktigeledamöter tillsätts förslagsvis på sista ordinarie
sektionsmöte. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts i enlighet
med Reglemente för Teknologkåren vid Luleå tekniska
universitetets fullmäktige.
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3. Valberedningens nomineringar
3.1 Nominering av Ordförande
Valberedningen föreslår Märta Ransjö Zander till Ordförande under mandatperioden
1 juli 2020 - 30 juni 2021
med följande motivering:
Märta Ransjö Zander, I3, är en positiv och engagerad tjej från Karlstad. Hon har tidigare
varit aktiv i sektionen både som medlem och som ordförande för ESTIEM. Under sin
tid i ESTIEM har hon visat på en god ledarskapsförmåga. Den senaste terminen har hon
spenderat på utbyte i Melbourne. Vi tror att Märta kommer skapa en känsla i sektionen
att alla kan och får bidra. Valberedningen anser att Märtas driv och engagemang gör
henne till en utmärkt kandidat för ordförandeposten.

3.2 Nominering av Vice Ordförande
Valberedningen föreslår Emilia Friberg till Vice Ordförande under mandatperioden
1 juli 2020 - 30 juni 2021
med följande motivering:
Emilia Friberg, I1, är en positiv och glad tjej från Kungsbacka. Hon är för tillfället
engagerad i Alumni och vill ta nästa steg i sektionen för att kunna påverka och förbättra
studielivet. Emilia vill arbeta för att styrelsen, utskotten och medlemmarna ska komma
närmare varandra och se till att alla trivs i sektionen. Vi anser att Emilia har egenskaper
och färdigheter som kommer föra samman styrelsen och utveckla sektionen i rätt
riktning.

3.3 Nominering av Administratör
Valberedningen föreslår Emma Evergren till Administratör under mandatperioden
1 juli 2020 - 30 juni 2021
med följande motivering:
Emma Evergren är en drivande och social tjej från Stockholm. Under sin tid i Luleå har
Emma suttit som medlem i 6M under 1,5 år där hon lärt sig att samla och hålla ihop en
grupp och vill nu engagera sig i I-sektionen. Emma är strukturerad och ser alltid
lösningar på problem. Dessa egenskaper gör att vi i valberedningen tror att Emma
kommer göra ett bra jobb som administratör.
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3.4 Nominering av Ekonomiansvarig
Valberedningen föreslår Isak Jonasson till Ekonomiansvarig under mandatperioden
1 juli 2020 - 30 juni 2021
med följande motivering:
Isak Jonasson, I2, är en flexibel och driven kille från Ljungby. Han har varit med som
phösare samt sitter idag som internrevisor i sektionen. Isak har en god inblick i hur
sektionen arbetar och gillar själv att arbeta strategiskt, något som är mycket viktigt i
styrelsearbetet. Isak visar på ett långsiktigt tänk och ser gärna att det införs nya
ekonomiska stadgar. Med detta som en grund tror vi i valberedningen att Isak kommer
bidra positivt till sektionens framtida utveckling.

3.5 Nominering av Utbildningsansvarig
Valberedningen föreslår Jenny de Bruin till utbildningsansvarig under mandatperioden
1 juli 2020 - 30 juni 2021
med följande motivering:
Jenny de Bruin, I1, är en målmedveten tjej som kommer härifrån, Luleå. Hon tog 2 år
innan studierna då hon reste runt i världen och jobbade i Melbourne. Hon har stort driv
och engagemang och vi tror att hon kommer göra ett bra jobb som utbildningsansvarig
eftersom hon brinner för att var med och påverka så att i-sektionen blir det bästa den
kan bli.

3.6 Nominering av Näringslivsansvarig
Valberedningen föreslår Hugo Eriksson till Näringslivsansvarig under mandatperioden
1 juli 2020 - 30 juni 2021
med följande motivering:
Hugo Eriksson, I1, från Sjöbo, är en driven kille som vill mycket. Han är engagerad i
alumniutskottet och har visat stort engagemang och intresse för sektionen. Han har höga
ambitioner och vill gärna vara med och utveckla sektionen, han är en väldigt
eftertänksam person som har enkelt för att prata och samarbeta med folk. Detta tycker vi
i valberedning gör Hugo till en värdig kandidat till posten som kan bidra med att
vidareutveckla sektionen och vara en passande medlem i styrelsen.
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3.7 Nominering av Socialt ansvarig
3.7.1 Mandatperiod 20.03.12 – 20.06.30
Valberedningen föreslår Hugoh Nycander till socialt ansvarig under mandatperioden
12 mars 2020 - 30 juni 2020
med följande motivering:
Hugoh Nycander, I4, är en aktiv, utåtriktad och social kille från Mjölby. När han inte är
på gymmet och lyfter tunga saker har han även ett brinnande fotbollsintresse. Hugoh har
tidigare varit aktiv inom både Igloon och Idesix samt varit företagsvärd på LARV. Han
har även hunnit med utbytesterminer i både Singapore och USA samt arbetar som
studentkonsult för Aurora studentkonsulter. Hugoh har en positiv inställning, ett stort
engagemang och driv för utveckling av sektionens verksamhet, därför väljer vi i
valberedningen att nominera han för posten som socialt ansvarig.

3.7.2 Mandatperiod 20.07.01 – 21.06.30
Valberedningen föreslår Emil Andreasson till socialt ansvarig under mandatperioden
1 juli 2020 - 30 juni 2021
med följande motivering:
Emil Andreasson, I3, är en go och glad fläkt från Kungsbacka, Göteborg. Innan Emil
började studera här i Luleå hittade man han väldigt ofta på golfbanan eller i köket på ett
av Göteborgs finaste hamburgerhak. Uppe i Luleå har Emil tidigare erfarenheter från
Alumni och Idesix samt har han hunnit med en utbytestermin i Sydkorea. Emil har ett
stort driv, bra idéer för framtiden och kommer kunna bidra med god energi.
Valberedningen tror att Emil kommer stötta övriga sektionsmedlemmar i deras arbete
och utveckla sektionen vidare.

3.8 Nominering av Kommunikationsansvarig
Valberedningen har valt att lämna Kommunikationsansvarig vakant.
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Bilagor
1. Handlingsplan layout
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2. Luleå Capital Management - portföljbudgetering 18/19
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3. Luleå Capital Management – portföljbudgetering 19/20
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4. Resultatrapport Sektionen för Industriell ekonomi 2018–2019
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5. Resultatrapport Sektionen för Industriell ekonomi 2017–2018
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6. Resultatrapport Sektionen för Industriell ekonomi 2016–2017
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