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§ 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. Val av protokolljusterare  utse Hanna Gertsson och Josefine 

Blomqvist till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Hugoh Nykander ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
 
7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  
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handlingarna   
  

§ 2.  Beslut 
 

1. Alfred Berg 
yrkar 

att sektionen ska köpa in en iZettle Reader 2 (svart) samt en iZettle dock 2 (svart) till ett 
värde av 1560 kr. För mer ingående information kring ansökan se Bilaga – Underlag för 
iZettle – Igloon.  

Sektionsstyrelsen beslutar  
att sektionen ska köpa in en iZettle Reader 2 (svart) samt en iZettle dock 2 (svart) till ett 
värde av 1560 kr. För mer ingående information kring ansökan se Bilaga – Underlag för 
iZettle – Igloon. 

2. Alfred Berg 
yrkar 

att styrelsen ska godkänna Igloons ansökan enligt Bilaga – Ansökan Sektionslokal Igloon 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att styrelsen ska godkänna Igloons ansökan enligt Bilaga – Ansökan Sektionslokal Igloon 

3. Sebastian Nylén  

yrkar  

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. 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att köpa in LEI-nummer för att Luleå Capital Management skall kunna bedriva 
värdepappershandel. Detta till en kostnad av maximalt 1.250 SEK för ett giltigt 
LEI-nummer i ett år.  

Med tilläggsyrkande: Om sektionsmötet bifaller propositionen gällande LCM under Sektionsmöte 
3.  

4. Sebastian Nylén  

yrkar  

att öppna en aktiedepå hos Swedbank. 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att öppna en aktiedepå hos Swedbank 

Med tilläggsyrkande: Om sektionsmötet bifaller propositionen gällande LCM under 
Sektionsmöte 3 

5. Sebastian Nylén  

yrkar  

att föreslå 20.000 SEK till den aktiedepå som Luleå Capital Management skall 
förvalta.  
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Sektionsstyrelsen beslutar  

att föreslå 10.000 SEK till den aktiedepå som Luleå Capital Management skall 
förvalta. 

Med tilläggsyrkande: Om sektionsmötet bifaller propositionen gällande LCM under 
Sektionsmöte 3 

 

§ 3.  Diskussioner  
 

1. Transportsätt I-konferens 
Styrelsen är eniga om att beslutet att åka tåg ner till I-konferensen i Linköping 
påverkade energinivån påtagligt under konferensen. Fördelaktigt är därför att 
framöver flyga. Ska man mot förmodan ta tåg så är det optimalt att boka en 
liggvagn.   
 

2. Deltagande under I-konferensen 
Under I-konferensen var många styrelsemedlemmar trötta och vissa även 
sjuka. Det är viktigt att tänka på prioriteringar under konferensen för att få ut 
det mesta av den.  
 

3. I-sektionens varumärke 
Det är otroligt viktigt att vara nog med vad man publicerar i sektionens namn 
för att tänka på dess varumärke. Bland annat hemsidan innehåller flikar med 
felaktig information. Om man upptäcker brister i marknadsföringen så ska 
detta meddelas omedelbart till Kommunikationsansvarig eller PR-utskottet.  

 
Ytterligare är det viktigt att alla privata meddelande på instagram besvaras. 
Däremot sker ingen övrig kontakt från sektionen via instagram. Samtliga ska 
förmedla denna information till sina utskott. 
 

4. I-sektionen rapporterar 
I-sektionen rapporterar håller inte standard varje gång. Det är ett nyttigt 
hjälpmedel och är därför viktigt att samtliga fyller i ordentligt. Ett fördelaktigt 
tips kan vara att föra löpande anteckningar under veckan för att underlätta. 

 
5. KM3 

Kvartalsmöte 3 gick bra och upplägget var väldigt bra och strukturerat.  

 
6. Näringslivsdagen 

Näringslivsdagen gick bra men potential för vidareutveckling nästa år. Max 
kommer göra en ekonomisk sammanställning som sedan skickas till Alfred 
och Ebba. 
 

7. Sektionsmöte 3 

Ansvarområden för sektionsmöte 3 fördelas ut. Max presenterar sektionen 
informerar. Hanna och Hugoh ansvarar för närvarokontroll. Ebba ansvarar 
för fika under mötet. Samtliga ses 18.00 i LKAB-salen och maten serveras 
cirka 20.00. 
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8. Ändra föredragningslistan SM3 

En punkt på föredragningslistan gällande att avsätta tidigare socialt ansvarig 
måste tilläggas.  

 
9. Proposition handlingsplan 

Alfred och Ebba presenterar propositionen gällande Handlingsplan. 

 
10. Proposition policy 

Alfred och Josefine presenterar propositionen gällande Handlingsplan. 
 

11. Proposition LCM 
Max presenterar propositionen gällande LCM. Max Fahlström Forsgren är 
med för att svara på frågor gällande LCM. 
 

12. Insparken av nya styrelsen 

Hanna ansvarar för inköp av mat. Förutom mat är allt planerat och klart. 

 
13. Överlämningen 

Sebastian och Alfred vill ha mer feedback på det gemensamma 
överlämningsdokumentet. Utöver det bokas preliminära datum för 
överlämning in, vilket blev onsdagar efter pass 5 med start 1 april. 
Ansvarsområden fördelas vid senare tillfälle.  
 

14. Nya förråd 

Sektionen har blivit tilldelade ett nytt förråd på 13 kvadratmeter som är tänkt 
till Idesix. Detta kommer kosta sektionen 3.900 SEK/år. Avtalet kommer 
vara ett avtal sektionen skrivit på med Teknologkåren som i sin tur skrivit ett 
avtal med skolan. Styrelsen behöver också ett förråd på cirka 7 kvadratmeter. 
 

15. Beställning av betalkort 
För tillfället har sektionen endast ett betalkort då Ebba haft problem med att 
beställa fler. Hon tillsammans med Sebastian ska se över möjligheterna att 
beställa ett i Sebastians namn också. 
 

16. Utlåningsavtal för betalkort 
Ebba har publicerat det reviderade utlåningsavtalet på Driven.  
 

17. Köp utförda med betalkort 
Sebastian och Ebba jobbar vidare med denna fråga privat. 
 

18. Alumnverksamhet 
Max fick mycket inspiration gällande alumnverksamhet under I-konferensen. 
Han ska snart dra igång de nya evenemangen tillsammans med 
Alumniutskottet. 
 

19. Nya GDPR mallar 
Max behöver hjälp med nya GDPR mallar. Max och Hanna tar detta vidare 
och vid eventuella frågor kontaktar de IT-ansvarig vid KTH för hjälp.  
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20. Bonsai 
Styrelsen är fortfarande eniga om att Bonsai inte ger tillräckligt mycket för att 
implementera. Därför väljer sektionen att avvakta från detta i nuläget.  
 

21. Nolleperioden 2020 – företag 
Företagsansvarig för Nolleperioden undrar om sektionen har önskemål på 
vilka företag Teknologkåren ska ta in. Max ska kika på detta.  
 

22. Nolleperioden – Sektionshandboken 
Deadline för uppdaterade sektionshandbok är 27 april. Styrelsen är eniga om 
att det är viktigt att involvera nya styrelsen i framtagandet av detta.  
 

§ 4.  Övriga frågor 

 
1.   

  

§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Sebastian Nylén 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.03.19 via skype. 

 
2. Mötets avslutande    Sebastian Nylén förklarar mötet  

avslutat 
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