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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 Josefine Blomqvist och Max 

Broström till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar XXX och XXX ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
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7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna   
  

§ 2.  Beslut 
 

1. Sektionsstyrelsen 
yrkar 

att sektionens operativa verksamhet bordläggs tills vidare direktiv från regeringen ges. 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  

att sektionens operativa verksamhet bordläggs tills vidare direktiv från regeringen ges. 
   

 

§ 3.  Diskussioner  

 
1. COVID-19 
COVID-19 har medfört att Luleå tekniska universitet har ställt om till distansutbildning. 
Detta medför att samtliga styrelsemedlemmar inte kommer stanna i Luleå terminen ut. I 
dagsläget är inte alla säkra huruvida de ska stanna eller ej, det beror på det fortsatta läget.  
 
Detta påverkar även sektionens operativa verksamhet. Det är inte aktuellt att ta hit 
alumner och företagsrepresentanter samt att regeringens restriktioner om folksamlingar 
gör det svårt att genomföra sociala evenemang. Detta medför att sektionen lägger den 
operativa verksamheten på is tills vidare direktiv ges av regeringen. Styrelsen 
rekommenderar att alla möten nu förs digitalt. Den strategiska verksamheten blir inte 
lika hårt drabbad och samtliga utskott rekommenderas att ställa om till en mer strategisk 
verksamhet, ett förslag är att skriva postspecifika policys. Styrelsen fortlöper med sitt 
vardagliga arbete. 
 
Överlämning till nästkommande verksamhetsårs styrelse och längre fram 
utskottsordförande kommer att ske digitalt. Överlämningen flyttas även fram en vecka 
för att inte krocka med tentamensperiod.  
 
Rekryteringen till Sektionsmöte 4 börjar 23 mars. Hur sektionsmöte 4 kommer hållas är 
ännu oklart men i dagsläget lutar det åt ett digitalt möte via Zoom. Sebastian ska rådfråga 
de andra skolorna i I-Sverige hur de gör. 
 
För att vara transparenta till sektionsmedlemmarna beslutar styrelsen om att skriva ett 
brev till medlemmarna. Sebastian har förberett ett utkast som revideras via Slack innan 
utskick.  
 
2. Luleå Capital Management 
LEI-numret är redo att beställas för en summa av 700kr. Projektgruppen ansvarar för att 
detta tas vidare. Ytterligare är nu Max Fahlström Forsgren förtroendevald efter beslut 
under Sektionsmöte 3.   
 

§ 4.  Övriga frågor 

 
1.   

  

§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Sebastian Nylén 
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Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.04.07 kl. 18.00 via Skype 

 
2. Mötets avslutande    Sebastian Nylén förklarar mötet  

avslutat 


